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             โดย  กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย                    
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวดัขอนแก่น 
            โทรศัพท์ ๐๔๓-๐๐๙๖๘๗  โทรสาร  ๐๔๓-๐๐๙๖๘๘ 



ค าน า 
สถานการณ์สาธารณภยัในปัจจุบนัมีแนวโนม้เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและซบัซ้อนมากข้ึน มีสาเหตุเน่ืองจาก

ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของโลก ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกบั    การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอยา่งรวดเร็ว ท าให้ประชาชนมีโอกาส   อยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยัเพิ่ม
มากข้ึน ส่งผลใหค้วามเสียหายจากสาธารณภยัทวีความรุนแรงมากยิง่ข้ึน ทั้งภยัท่ีเกิดจากธรรมชาติ เช่น วาตภยั อุทกภยั ภยั
หนาว ภยัแลง้ และภยัท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์เช่น อคัคีภยั ภยัจาก การคมนาคมขนส่ง อุบติัภยั และภยัจากสารเคมี
และวตัถุอนัตราย เป็นตน้ 

  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชน และมีบทบาทภารกิจ   ในการ
ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในล าดับแรกก่อนท่ีหน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ประกอบกับ
พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ .ศ .๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งพื้นท่ี
มีหนา้ท่ีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตทอ้งถ่ินของตน โดยมีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่ง
พื้นท่ีนั้นเป็นผูรั้บผดิชอบในฐานะผูอ้  านวยการทอ้งถ่ิน และแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ .ศ .๒๕๕๘ 
ได้ก าหนดให้กองอ านวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งพื้นท่ี ( องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  )ท าหน้าท่ี

อ านวยการ ควบคุม ปฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รวมทั้งจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการฉุกเฉินทอ้งถ่ินและเผชิญเหตุเม่ือ
เกิดสาธารณภยัข้ึน โดยมีผูอ้  านวยการท้องถ่ิน เป็นผูค้วบคุมและสั่งการเพื่อท าหน้าท่ีจดัการสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนจนกว่า
สถานการณ์จะกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ   พร้อมทั้งจดัท าแผนปฏิบติัการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงถือเป็นภารกิจส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งเตรียมความพร้อมในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั รวมถึงการพฒันาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ภายหลงัจาก
สถานการณ์ส้ินสุดลง 

  ดงันั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลแวงนอ้ย จึงไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัข้ึน  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัในการเตรียมความพร้อม การแจง้เตือนภยั และการด าเนินการช่วยเหลือให้แก่หน่วยงาน  
ในระดบัทอ้งถ่ินร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบและพื้นท่ีขา้งเคียง ตั้งแต่ก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยั และภายหลงั
เกิดภยั ถูกตอ้งตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีความเช่ือมโยงกบัแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ พ .ศ .๒๕๕๘ 
แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั พ. ศ  .๒๕๕๘ และสอดคลอ้งกบัแผ นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติ พ .ศ .๒๕๕๘ และแผนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิต   และทรัพย์สิน รวมถึง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 

 
(นายหนูกาลน์  นิบุญท า)                    

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
             ผู้อ านวยการท้องถิ่น  
          วนัที…่……เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 



สารบัญ 
                     หน้า 
แผนที ่อบต.แวงน้อย 
บทน า                
  บทที ่๑  ข้อมูลทัว่ไป          ๑ 
                 ๑.๑ สภาพทัว่ไปของ อบต.แวงนอ้ย                ๑ – ๓ 
                 ๑.๒   ประวติัการเกิดภยั                 ๔ – ๖ 
  ๑.๓ การจดัล าดบัความเส่ียงจากสาธารณภยัในพื้นท่ี อบต.แวงนอ้ย   ๖ 
  ๑.๔ ปฏิทินสาธารณภยัประจ าปี       ๗ 
  บทที ่๒ แนวคิดการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย     ๘ 
  ๒.๑ ขอบเขตสาธารณภยั       ๘ 
  ๒.๒ ระดบัการจดัการสาธารณภยั      ๘ 
  ๒.๓ ยทุธศาสตร์การจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั    ๙ 
  ๒.๔ งบประมาณในการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั    ๑๐ 
   ๒.๕ องคก์รปฏิบติัในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อบต.แวงนอ้ย           ๑๐ – ๑๔ 
   ๒.๖ การจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการฉุกเฉิน  อบต.แวงนอ้ย   )เม่ือเกิดหรือคาดวา่จะเกิดสาธารณภยั(      ๑๕ 
  ๒.๗ การปฏิบติัร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง             ๑๕ - ๑๖   

 บทที ่๓  การปฏิบัติก่อนเกดิภัย        ๑๗ 
 ๓.๑ การลดความเส่ียงจากสาธารณภยั      ๑๗ 
 ๓.๒ การประเมินความเส่ียงจากสาธารณภยั            ๑๗ – ๒๐ 

  ๓.๓ พื้นท่ีเส่ียงสาธารณภยัและปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเส่ียงจากสาธารณภยั         ๒๐ – ๒๒ 
 ๓.๔ แนวทางในการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั            ๒๒ -๒๕ 
 ๓.๕ การแจง้เตือนภยั               ๒๕ – ๒๖  

   บทที ่๔  การปฏิบัติขณะเกดิภัย        ๒๗ 
  ๔.๑ การจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการฉุกเฉิน อบต.แวงนอ้ย          ๒๗ – ๒๙ 
  ๔.๒ การประกาศการเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภยั           ๒๙ – ๓๐ 
  ๔.๓ การประกาศเขตใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน  ๓๐ 
  ๔.๔ การจดัการในภาวะฉุกเฉิน             ๓๑ – ๓๙ 
  ๔.๕ การส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน       ๓๙ 
   ๔.๖ การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉิน         ๓๙ – ๔๐ 
   ๔.๗ การอพยพ         ๔๐ 
  ๔.๘ แนวทางปฏิบติัในการประเมินความเสียหายและความตอ้งการความช่วยเหลือ ๔๑ 
   )Damage and Need Assessment : DANA( 
   



สารบญั )ต่อ( 
                      หน้า 
  ๔.๙ การรับ-จ่ายส่ิงของบริจาค                ๔๑ – ๔๒ 
  ๔.๑๐ การบริหารจดัการศูนยพ์กัพิงชัว่คราว              ๔๒ – ๔๔ 
  ๔.๑๑ การยกเลิกสถานการณ์สาธารณภยั      ๔๕ 
  ๔.๑๒ การอพยพกลบั        ๔๕ 
  ๔.๑๓ การอพยพส่วนราชการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ๔๕       
                             ๔.๑๔ การร้องขอรับการสนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขา้งเคียง   ๔๕ 
  ๔.๑๕ การยกระดบัการจดัการสาธารณภยัจากระดบั 1 เป็นระดบั 2             ๔๕ – ๔๖ 
  บทที ่๕   การปฏิบัติหลงัเกดิภัย        ๔๗ 
   ๕.๑ การส ารวจความตอ้งการของผูป้ระสบภยัและความเสียหายเบ้ืองตน้           ๔๘ – ๔๙ 
   ๕.๒ การฟ้ืนฟู                  ๕๙ – ๕๒ 
 บทที ่๖  การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย   ๕๓ 
  ของ อบต.แวงน้อย ไปสู่การปฏิบัติ 
   ๖.๑ แนวทางการขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   ๕๓ – ๕๕ 
   ของ อบต.แวงนอ้ย ไปสู่การปฏิบติั 
   ๖.๒ การติดตามและประเมินผล               ๕๕ – ๕๗ 
  ๖.๓ การวจิยัและพฒันา        ๕๗ 
   ๖.๔ การทบทวนแผนปฏิบติัการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ๕๗ 
   ของ อบต.แวงนอ้ย 
 
 

-------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

ก. บญัชีรายช่ือบุคลากรหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ภาคเอกชน และองคก์รเครือข่ายในเขต อบต.แวงนอ้ย 

ค. บญัชีรายช่ือเจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง/  
 อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน/OTOS ของ อบต.แวงนอ้ย    

                            จ.      บญัชีเคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ และเคร่ืองมืออุปกรณ์     
 ท่ีใชใ้นงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

                            ช.     บญัชียานพาหนะเพื่อเตรียมการอพยพประชาชน 
ซ.  บญัชีรายช่ือสถานท่ีส าคญัในเขต อบต.แวงนอ้ย     
ฌ. บญัชีพื้นท่ีปลอดภยั กรณีการเกิด )ระบุประเภทภยั( ในเขต อบต.แวงนอ้ย  
ฏ.  ส่วนงานการสนบัสนุนการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉิน : สปฉ.    

 )Emergency Support Function : ESF( 
ส.    บญัชีรายช่ือผูสู้งอายท่ีุสมควรไดรั้บการเคล่ือนยา้ยเป็นล าดบัแรกกรณีเกิดภยัพิบติัฉุกเฉิน 

----------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทน ำ 
 

   ปัจจุบนัสถานการณ์สาธารณภยัของประเทศไทยทั้งที่เกิดจากเกิดจากธรรมชาติและการกระท าของมนุษย ์มี
ปัจจยัหลักมาจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุจากธรรมชาติ  เช่น อุทกภยั ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว พายุฤดูร้อน มี
ความถ่ีและความรุนแรงมากข้ึน สาเหตุจากการกระท าของมนุษย ์เช่น การตดัไมท้  าลายป่า การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่ง
ไม่จ  ากดั การขยายตวัของชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมท่ีท าลายส่ิงแวดลอ้ม  ท าให้สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการ
เปล่ียนแปลง สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจดั และหนาวจดั  หรือมีฝนตกปริมาณมากเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน ้ า
ท่วมหนกัและแผน่ดินถล่ม ซ่ึงสาธารณภยัดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชน ตลอดทั้งสร้าง
ความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของ ประชาชน ชุนชน และของรัฐ 

   อบต.แวงน้อย มีหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถ่ิน โดยมีผู ้บริหารท้องถ่ินเป็น
ผูรั้บผิดชอบในฐานะผูอ้  านวยการท้องถ่ิน และมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นผูช่้วยผูอ้  านวยการท้องถ่ิน 
รับผิดชอบและปฏิบติัหน้าท่ีในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในเขตทอ้งถ่ิน และช่วยเหลือผูอ้  านวยการจงัหวดัและ
ผูอ้  านวยการอ าเภอตามท่ีไดรั้บมอบหมาย อบต.แวงนอ้ย  จึงตอ้งมีการเตรียมพร้อมและรับมือกบัสถานการณ์สาธารณภยั
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา จึงไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.แวงน้อย 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ และสอดคลอ้งกบัแผนการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งมีความเช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ และ
แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั/อ าเภอ เพื่อให้การบริหารจดัการสาธารณภยัเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
ทั้งระบบ และเพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความเช่ือมัน่
ให้กบัประชาชน และสร้างพื้นที่ให้เป็นทอ้งถิ่นที่ปลอดภยั โดยให้ความส าคญักบัหลกัการจดัการความเส่ียงจากสา
ธารณภยัท่ีประกอบดว้ยการลดความเส่ียงจากสาธารณภยั ไดแ้ก่ การป้องกนั การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม ควบคู่
กบัการจดัการในภาวะฉุกเฉิน ไดแ้ก่  การเผชิญเหตุ และการบรรเทาทุกข์ รวมทั้งการฟ้ืนฟู ไดแ้ก่ การฟ้ืนสภาพและการซ่อม
สร้าง การสร้างใหม่ใหดี้กวา่และปลอดภยักวา่เดิม ตามวงจรการจดัการความเส่ียงจากสาธารณภยั )แผนภาพท่ี ๑ – ๑( 

                                                          
 

ฃแผนภาพที ่๑ - ๑ : วงจรการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัย 
 
  



   แผนปฏิบติัการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ของ  อบต.แวงนอ้ย  มีวตัถุประสงค์ ดังนี ้
             ๑. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม การแจง้เตือนภยั และการด าเนินการช่วยเหลือให้แก่หน่วยงานใน
ระดบัทอ้งถ่ินในกรณีเกิดสาธารณภยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
            ๒. เพื่อใหป้ระชาชนใน แวงนอ้ย  มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นจากเหตุสาธารณภยั 
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 บทที่ ๑ 

                               ข้อมูลทั่วไป 
    

   ๑.๑ สภำพทั่วไปของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 
๑.๑.๑ ที่ตั้งและอำณำเขต 
         องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตั้งอยู่ที่ริมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๖๕ สายเมืองพล 

– ชัยภูมิ หมู่ที่ ๔  ต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น    มีพ้ืนที่ประมาณ  ๓๙.๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ ๒๔,๘๖๒ ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 

        ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เทศบาลต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  
        ทิศใต ้  ติดต่อกับ ต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลลอมคอม และต าบลโคกสง่า อ าเภอพล 
   จังหวัดขอนแก่น 
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  
๑.๑.๒ เขตกำรปกครอง 
         องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ ๑ บ้าน

แวงน้อย, หมู่ที่ ๒ บ้านดอนหัน ,หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแขม๑ ,หมู่ที่ ๔ บ้านกุดรู ,หมู่ที่ ๕ บ้านอีโล,หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสี ,หมู่ที่ ๗ 
บ้านหนองหอย ,หมู่ที่ ๘ บ้านป่าเป้ง ,หมู่ที่ ๙ บ้านโนนศิลา ,หมู่ที่ ๑๐ บ้านาจาน,หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนขี้เหล็ก ,หมู่ที่ ๑๒ บ้าน
ศรีเมือง ,หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแขม๒  

๑.๑.๓ ประชำกร ศำสนำ 
                      องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  ๖,๖๗๐ คน 

จ าแนกเป็นเพศชาย ๓,๓๔๗  คน เพศหญิง ๓,๓๒๓  คน 
จ านวนเด็ก (อายุ ๐ – ๑๐ ปี) เด็กชาย  ๓๖๓  คน เด็กหญิง  ๓๕๗ คน 
จ านวนผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป) เพศชาย  ๕๒๘ คน เพศหญิง ๖๔๕ คน 
จ านวนผู้พิการ เพศชาย  ๑๑๑ คน เพศหญิง  ๙๓  คน 
จ านวนสตรีมีครรภ์   ๘ คน 
จ านวนผู้ป่วยติดเตียง  ๔๗ คน 
จ านวนครัวเรือน    ๑,๘๘๑ ครัวเรือน 
จ านวนประชากรแฝง ประมาณ  ๒  คน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ร้อยละ  ๙๘.๗๐ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3               

    (ท่ีมา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และ จปฐ.) 
๑.๑.๔ กำรประกอบอำชีพ 
         ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ประมาณร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม รองลงมา ได้แก่ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย ประมาณร้อยละ ๗ ด้านอ่ืนๆ ประมาณร้อยละ ๓  เนื่องจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเพราะปลูก/การเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี ประมาณ  ๓๖,๐๐๐.-บาท (ท่ีมา : 
การเก็บข้อมูล จปฐ.)  
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๑.๑.๕ สถำนที่ส ำคัญ 
 

พื้นที่ สถำนที่ส ำคัญ 
(ระบุรำยละเอียด) 

พิกัดทำงภูมิศำสตร์ 

หมู่ที่ ๑ - - 
หมู่ที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน 

วัดดอนศิลา 
แลตติจูด ๑๕.๗๙๖๙๑๔   ลองจิจูด ๑๐๒.๔๑๑๓๖๗ 
แลตติจูด ๑๕.๗๙๕๓๒๗   ลองจิจูด ๑๐๒.๔๐๙๔๗๙ 

หมู่ที่ ๓ วัดราษฎร์บ ารุง 
ศาลปูตา 

แลตติจูด ๑๕.๘๐๙๓๒๕   ลองจิจูด ๑๐๒.๔๔๙๘๘๑ 
แลตติจูด ๑๕.๘๑๐๗๐๗   ลองจิจูด ๑๐๒.๔๕๒๓๘๕ 

หมู่ที่ ๔ โรงเรียนบ้านกุดรู 
วัดศรีธงชัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

แลตติจูด ๑๕.๘๐๐๑๑๖   ลองจิจูด ๑๐๒.๔๖๐๗๕๒ 
แลตติจูด ๑๕.๗๙๙๑๐๐   ลองจิจูด ๑๐๒.๔๖๐๖๘๓ 
แลตติจูด ๑๕.๗๙๘๙๖๔   ลองจิจูด ๑๐๒.๔๖๒๓๘๙ 

หมู่ที่ ๕ วัดอัมพวัน แลตติจูด ๑๕.๘๐๒๘๔๕   ลองจิจูด ๑๐๒.๔๔๒๓๘๙ 
หมู่ที่ ๖ - - 
หมู่ที่ ๗ วัดสังข์ศิริโภคา 

ศาลปูตา 
แลตติจูด ๑๕.๗๙๐๗๔๔  ลองจิจูด  ๑๐๒.๕๐๑๙๐๑ 
แลตติจูด ๑๕.๗๙๑๓๔๙  ลองจิจูด  ๑๐๒.๕๐๓๘๕๙ 

หมู่ที่ ๘ โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ าซับ 
วัดอัสสัสถาราม 

แลตติจูด ๑๕.๘๔๔๙๗๕  ลองจิจูด  ๑๐๒.๔๐๔๒๕๗ 
แลตติจูด ๑๕.๘๔๑๔๙๗  ลองจิจูด  ๑๐๒.๔๐๓๔๖๔ 

หมู่ที่ ๙ วัดศีลขันธาราม แลตติจูด ๑๕.๘๓๔๔๗๑  ลองจิจูด  ๑๐๒.๔๒๗๙๙๖ 

หมู่ที่ ๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน 
วัดสุวรรณาราม 

แลตติจูด ๑๕.๘๐๐๖๒๐  ลองจิจูด  ๑๐๒.๔๐๙๗๓๐ 
แลตติจูด ๑๕.๘๐๑๓๒๙  ลองจิจูด  ๑๐๒.๔๐๙๙๒๔ 

หมู่ที่ ๑๑ วัดสว่างอุดรวรุณศรี แลตติจูด ๑๕.๗๘๗๖๒๔  ลองจิจูด  ๑๐๒.๔๖๖๖๒๔ 
หมู่ที่ ๑๒ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา (โรงเรียนประจ าอ าเภอ) แลตติจูด ๑๕.๘๑๑๘๙๓  ลองจิจูด  ๑๐๒.๔๑๕๕๒๖ 
หมู่ที่ ๑๓ โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล(โรงเรียนขยายโอกาส 

ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม 
โบสถ์คริสตจักร 

แลตติจูด ๑๕.๘๐๖๐๕๔  ลองจิจูด  ๑๐๒.๔๔๗๘๑๑ 
 
แลตติจูด ๑๕.๘๐๔๘๗๒  ลองจิจูด  ๑๐๒.๔๔๘๖๕๘ 
แลตติจูด ๑๕.๘๐๘๓๙๕  ลองจิจูด  ๑๐๒.๔๔๖๖๔๔ 

รวม สถานที่ราชการ…………………๘………….….…แห่ง 
สถานบริการสาธารณสุข.......-.....................แห่ง 
สถาบันการศึกษา..................๗...................แห่ง 
สถานที่ตั้งทางศาสนา………๑๐.………..…….แห่ง 
ศาลปู่ตา......................๒............................แห่ง 
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๑.๑.๖ สำธำรณูปโภค 
 

พื้นที่ สถำนที่ส ำคัญ 
(ระบุรำยละเอียด) 

พิกัดทำงภูมิศำสตร์ 

หมู่ที่ ๑ - - 
หมู่ที่ ๒ ประปาหมู่บ้าน แลตติจูด ๑๕.๗๙๕๑๖๖   ลองจิจูด ๑๐๒.๔๐๙๑๖๖ 

หมู่ที่ ๓ ประปาหมู่บ้าน แลตติจูด ๑๕.๘๑๑๗๑๗   ลองจิจูด ๑๐๒.๔๕๑๐๐๖ 
หมู่ที่ ๔ ประปาหมู่บ้าน 

ประปาส่วนภูมิภาค 
แลตติจูด ๑๕.๗๙๑๓๘๔   ลองจิจูด ๑๐๒.๔๖๐๔๗๙ 
แลตติจูด ๑๕.๗๙๘๗๖๗   ลองจิจูด ๑๐๒.๔๖๑๒๕๗ 

หมู่ที่ ๕ ประปาหมู่บ้าน แลตติจูด ๑๕.๘๐๓๑๙๔   ลองจิจูด ๑๐๒.๔๔๓๙๕๓ 
หมู่ที่ ๖ - - 
หมู่ที่ ๗ ประปาหมู่บ้าน  

ประปาส่วนภูมิภาค 
แลตติจูด ๑๕.๗๙๑๐๘๐   ลองจิจูด ๑๐๒.๕๐๑๕๓๕ 
แลตติจูด ๑๕.๗๙๐๒๖๕   ลองจิจูด ๑๐๒.๕๐๔๕๔๘ 

หมู่ที่ ๘ ประปาหมู่บ้าน แลตติจูด ๑๕.๘๔๒๘๖๔   ลองจิจูด ๑๐๒.๔๐๒๐๗๓ 
หมู่ที่ ๙ ประปาหมู่บ้าน แลตติจูด ๑๕.๘๓๓๙๑๗   ลองจิจูด ๑๐๒.๔๒๓๘๒๒ 
หมู่ที่ ๑๐ ประปาหมู่บ้าน แลตติจูด ๑๕.๘๐๐๓๒๓   ลองจิจูด ๑๐๒.๔๐๙๔๗๔ 
หมู่ที่ ๑๑ ประปาหมู่บ้าน แลตติจูด ๑๕.๗๘๖๙๐๐   ลองจิจูด ๑๐๒.๔๖๖๘๗๗ 
หมู่ที่ ๑๒ - - 
หมู่ที่ ๑๓ ประปาหมู่บ้าน แลตติจูด ๑๕.๘๐๔๕๗๕   ลองจิจูด ๑๐๒.๔๔๘๖๕๑ 

 
รวม 

 
ไฟฟ้า................……-……………………….…แห่ง 
ประปา.................๑๒.............................แห่ง 
ถนน.......................-...............................แห่ง 
รถโดยสาร..............-...……………………….แห่ง 
การสื่อสารและโทรคมนาคม.........-........แห่ง 
 

 

 
๑.๑.๗ เส้นทำงคมนำคม (กำรขนส่งทำงรถยนต์ ทำงบก ทำงน้ ำ ทำงอำกำศ) 
         องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญสามารถเดินทางติดต่อกันระหว่าง

อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น เชื่อมต่อ จังหวัดชัยภูมิ และอ าเภอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว        โดยสามารถเดินทางได้ทาง
รถยนต์บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๕  
   

  ๑.๑.๘ แหล่งแม่น้ ำล ำคลอง 
         อบต.แวงน้อย มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบสันดอน มีล าห้วยที่ส าคัญส าหรับกักเก็บ

น้ าในพื้นท่ีหลายสาย เช่น 
        คลองล าห้วยขอนกว้าง ไหลผ่านพ้ืนที่ หมู่ที่  ๑ ,๖ และ ๙ 
        คลองล าห้วยนา ไหลผ่านพ้ืนที่ หมู่ที ่ ๒,๔ และ ๕ 
        คลองล าห้วยโสกรัง ไหลผ่านพ้ืนที่ หมู่ที ่ ๕,๙ และ ๑๓ 

          คลองล าห้วยสะแกราช ไหลผ่านพ้ืนที่ หมู่ที ่ ๓ 
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    ๑.๒ ประวัติกำรเกิดภัย 
 ๑.๒.๑ สถำนกำรณ์สำธำรณภัย 

           สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ อบต.แวงน้อย ส่วนใหญ่เกิดภัยจาก ภัยแล้งอัคคีภัย ไฟป่า 
วาตภัย ภัยหนาว และภัยทางถนน  โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสันดอน บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ และบ้าน
โนนศิลา หมู่ที่ ๙ มักจะเกิดภัยขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากมีพ้ืนที่ป่าชุมชนและมีทุ่งหญ้าเป็นบริเวณกว้างท าให้เกิดไฟไหม้ป่าขึ้นบ่อย 
ท าให้สิ่งของราษฎร์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต หรือบาดเจ็บ 

 ๑.๒.๒ สถิติภัย 
          สถานการณ์สาธารณภัยของ อบต.แวงน้อย ที่ส าคัญที่เกิดขึ้นและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนจากสถิติการเกิดภัย ดังนี้ 

       (๑) อุทกภัย 

ตำรำงท่ี ๑-๑  :  สถิติกำรเกิดอุทกภัยของ อบต.แวงน้อย 

พ.ศ. 

จ ำนวนครั้ง     
ที่เกิดภัย  
(คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 

)หมู่ ที่ /ชุมชน(  

ผลกระทบควำมเสียหำย 
มูลค่ำ 

ควำมเสียหำย 
)ล้ำนบำท( 

จ ำนวน
ครัวเรือน 

ที่ประสบภัย 

เสียชีวิต 
)คน(  

สูญหำย 
)คน(  

 

บำดเจ็บ 
)คน(  

๒๕๕9 - - - - - - - 
๒๕60 - - - - - - - 
๒๕61 - - - - - - - 
๒๕๖2 - - - - - - - 
๒๕๖3 - - - - - - - 
รวม - - - - - - - 

    ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย ข้อมูล  ณ  วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ ..ศ ๒๕๖3 

     (๒)  วำตภัย 

ตำรำงท่ี ๑-๒  :  สถิติกำรเกิดวำตภัยของ อบต.แวงน้อย 
 

พ.ศ. 

จ ำนวนครั้ง      
ที่เกิดภัย  
(คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 
)หมู่ ที่ /ชุมชน(  

ผลกระทบควำมเสียหำย 
มูลค่ำ 

ควำมเสียหำย 
)บำท(  

จ ำนวนบ้ำนเรือน    
ที่เสียหำยทั้งหลัง 

)หลัง(  

จ ำนวนบ้ำนเรือน    
ที่เสียหำยบำงส่วน 

)หลัง(  
๒๕59 ๖ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๑๐,๑๓ - ๕๘ ๑๔๐,๐๐๐.- 
๒๕60 ๒ ๔,๗,๙ - ๔ ๘,๐๐๐.- 
๒๕๖1 ๒ ๓,๕,๑๐ - ๗ ๑๗,๐๐๐.- 
๒๕๖2 ๔ ๒,๔,๕,๖,๑๑ - ๕๕ ๑๕๐,๐๐๐.- 
2563 3 2,5,10  32 120,000.- 
รวม ๑7 - - 156 435,000.- 

      ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย ข้อมูล  ณ  วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ ..ศ ๒๕๖3  
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      (๓) ภัยแล้ง 

ตำรำงท่ี ๑-๓  :  สถิติกำรเกิดภัยแล้งของ อบต.แวงน้อย 

พ.ศ. 

จ ำนวนครั้ง     
ที่เกิดภัย 
(คร้ัง) 

พื้นที่ประสบภัย 
)หมู่ ที่ /ชุมชน(  

ผลกระทบควำมเสียหำย มูลค่ำ 

ควำมเสียหำย 
(บำท) 

จ ำนวน
ครัวเรือน      

ที่ประสบภัย  

พื้นที่
กำรเกษตร
เสียหำย )ไร่(  

จ ำนวนสัตว์ 
ที่รับ

ผลกระทบ 
)ตัว(  

๒๕59 ๑ ๒,๕,๘,๙,๑๐,๑๒,๑๓ ๑,๐๒๗ ๗,๐๕๐ - - 

๒๕60 ๑ ๓,๕,๗,๘,๑๓ ๘๘๐ ๓,๕๐๐ ๑,๐๐๐ - 

๒๕๖1 - - - - - - 

๒๕๖2 - - - - - - 

๒๕๖3 1 3,5,8,9,10,13 1,200 5,500 - - 

รวม 30 - 3,104 ๑6,0๕๐ ๑,๐๐๐ - 

   ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย ข้อมูล  ณ  วันที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ ..ศ ๒๕๖2 

 

   (๔) อัคคีภัย 

ตำรำงท่ี ๑-๔  :  สถิติกำรเกิดอัคคีภัยของ อบต.แวงน้อย 
 

พ.ศ. 
จ ำนวนครั้ง     

ที่เกิดภัย (ครั้ง) 
พื้นที่ประสบภัย 

)หมู่ ที่ /ชุมชน(  

ผลกระทบควำมเสียหำย มูลค่ำ 
ควำมเสียหำย 
)ล้ำนบำท( 

จ ำนวนบ้ำนเรือน
ที่ประสบภัย  

เสียชีวิต 
 )คน(  

บำดเจ็บ 
)คน(  

๒๕59 - - - - - - 
๒๕60 - - - - - - 
๒๕61 - - - - - - 
๒๕๖2 - - - - - - 
๒๕๖3 1 2 1 - - 200,000 
รวม 1 1 1 - - 200,000 

ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย ข้อมูล  ณ  วันที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ ..ศ ๒๕๖3 
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     (๕) ภัยจำกอุบัติเหตุจรำจรทำงถนน (ทั้งปี) 

ตำรำงท่ี ๑-๕  :  สถิติกำรเกิดภัยจำกกำรคมนำคมของ อบต.แวงน้อย 
 

พ.ศ. 
จ ำนวนครั้งที่เกิดเหตุ 

(ครั้ง) 
สถำนที่เกิดเหตุ 

ผลกระทบควำมเสียหำย 
มูลค่ำควำมเสียหำย 

(ล้ำนบำท) 
จ ำนวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

จ ำนวน
ผู้บำดเจ็บ 

(คน) 

๒๕59 - พ้ืนที่ต าบลแวงน้อย - -  

๒๕60 ๑ พ้ืนที่ต าบลแวงน้อย ๑ -  

๒๕๖1 4 พ้ืนที่ต าบลแวงน้อย ๒ 2  

๒๕๖2 7 พ้ืนที่ต าบลแวงน้อย 1 6  

๒๕๖3 5 พ้ืนที่ต าบลแวงน้อย 1 4  

รวม 1๗  5 12  

ที่มา โรงพยาบาลแวงน้อย ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๑ เดือนธันวาคม พ ..ศ ๒๕๖3 

 
๑.๓ กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยในพื้นที่ อบต.แวงน้อย 

                    จากการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยและการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้ฐานข้อมูล
สถานการณ์สาธารณภัย สถิติการเกิดภัย ความถี่การเกิดภัย และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย  สามารถ
จัดล าดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อยตามล าดับได้ ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี ๑-๖  :  ล ำดับควำมเสี่ยงภัยของ อบต.แวงน้อย 
 

 

ล ำดับ    
ควำมเสี่ยงภัย 

 

ประเภทของภัย 
 

 

ลักษณะของกำรเกิดภัย 
 

๑ ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงปริมาณน้ าฝนน้อย น้ าในหนอง ล าคลองแห้งขอด 
๒ ไฟป่า เกิดจากการเผาป่าและทุ้งหญ้า ของมนุษย์ 
๓ อัคคีภัย ไฟฟ้าลัดวงจร 
๔ วาตภัย ฝนตกลมกระโชก 
๕ ภัยหนาว อากาศหนาวเย็น 
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 ๑.๔ ปฏิทินสำธำรณภัยประจ ำปี 
       ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นเป็นประจ าในช่วงระยะเวลา

หนึ่ง จึงท าให้ อบต.แวงน้อย สามารถคาดการณ์การเกิดภัยได้มากขึ้น ได้แก่  ภัยแล้ง ไฟป่าอัคคีภัย วาตภัย ภัยหนาว  
นอกจากนี้ภัยจากการคมนาคม  ก็ยังเป็นสาธารณภัยที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ท าได้ยากเพราะเป็นพฤติกรรม
ของมนุษย์ เว้นแต่ในบางช่วงระยะเวลาหากมีการใช้ถนนมาก เช่น เทศกาลต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้น 
ตำรำงท่ี ๑-๗  :  ปฏิทินสำธำรณภัยของ อบต.แวงน้อย 
  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเตรียมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยไว้ล่วงหน้ำ อบต.แวงน้อย จึงท ำปฏิทินสำ
ธำรณภัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนี้ 

ภัย/เดือน 
ระยะเวลำที่เกิดภัย 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ภัยแล้ง             
ไฟป่ำ             

อัคคีภัย             
พำยุฤดู
ร้อน 

            

ภัยหนำว             

อุบัติเหตุ
ทำงถนน 

ปีใหม่    
สงกรานต์ 

       ปีใหม่ 

 
หมำยเหตุ : อบต.แวงน้อย เฝ้ำระวังตลอดทั้งปี 
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บทที่ ๒ 
แนวคิดกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 

    ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความส าคัญมากขึ้นกับ การด าเนินการ
อย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับ “กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย” (Disaster Risk Management : DRM) ซึ่ง
ประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery) 

    ๒.๑ ขอบเขตสำธำรณภัย 
ขอบเขตสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย พ.ศ. ๒๕๖4 

ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามความหมาย “สาธารณภัย” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
๒๕๕๐ ดังนี้ 

“อัคคีภัย วำตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบำดในมนุษย์ โรคระบำดสัตว์ โรคระบำดสัตว์น้ ำ กำรระบำด
ของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีผลกระทบต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำเกิดจำกธรรมชำติ มีผู้ท ำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุ
อ่ืนใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรำยแก่ชีวิต ร่ำงกำยของประชำชน หรือควำมเสียหำย   แก่ทรัพย์สินของประชำชน หรือของรัฐ 
และให้หมำยควำมรวมถึงภัยทำงอำกำศ และกำรก่อวินำศกรรมด้วย” 
 

              ๒.๒ ระดับกำรจัดกำรสำธำรณภัย 
ระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นไปตามระดับการจัดการสาธารณภัยของแผนการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ จ านวนประชากร ขนาดของภัย ความรุนแรง ผลกระทบและความ
ซับซ้อนของภัยหรือความสามารถในการจัดการสาธารณภัย ที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย    ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

ตำรำงที่ ๒-๑ : ระดับกำรจัดกำรสำธำรณภัยของประเทศ ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย        
             พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ระดับ กำรจัดกำร ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการท้องถิ่น ควบคุมและสั่งการ 
๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ านวยการจังหวัด ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 
๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่ งนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย ควบคุม สั่งการและบัญชาการ 

ที่มำ : แผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ อบต.แวงน้อย โดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวง
น้อย ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น   ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ จะเข้า
ด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก          มีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและอาสาสมัคร รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประเมินโอกาสการขยายความรุนแรงของ
ภัย เพ่ือรายงานนายอ าเภอให้เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาประกาศหรือยกระดับของภัยจากสาธารณภัยขนาดเล็ก
เป็นสาธารณภัยขนาดกลางต่อไป 
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    ๒.๓ ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 

                 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์         การจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศมีความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยการบูรณาการ
ร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ โดยให้ท้องถิ่น ชุมชน 
และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยน าไปสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน รวมทั้งเพ่ือเป็นการ
พัฒนาศักยภาพสังคมและท้องถิ่นเพ่ือมุ่งเข้าสู่ “การรู้รับ – ปรับตัว – ฟ้ืนเร็วทั่ว – อย่างยั่งยืน” (Resilience) ประกอบด้วย 
๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 
            ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

   ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรมุ่งเน้นกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 
   เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และ  จัดการกับปัจจัยที่
เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย เพ่ือลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท าให้เกิดความเปราะบาง และเพ่ิมศักยภาพของบุคคล 
ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหาในปัจจุบัน รวมถึงป้องกัน    ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
   ยุทธศำสตร์ที ่๒ กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน 
   เป็นการเผชิญเหตุและจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยการจัดระบบ การจัดการ
ทรัพยากรและภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบ   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลด
ความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทรัพยากรสภาพแวดล้อม สังคม และประเทศ ให้มีผลกระทบน้อย
ที่สุด 
   ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรฟื้นฟูอย่ำงย่ังยืน 
   เป็นการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน       ที่ประสบภัย
ให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)ตามความเหมาะสม โดย
การน าปัจจัยในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยมาด าเนินการฟ้ืนฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (reconstruction) และ
การฟ้ืนสภาพ (rehabilitation) 
   ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย  
   เป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศให้ได้มาตรฐานตามหลักสากล โดยการ
จัดระบบและกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการ   ความเสี่ยงจากสาธารณภัย
ของประเทศจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยค านึงถึงระเบียบ กฎหมาย 
แนวทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม          และประเพณีปฏิบัติให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเป็นส าคัญ 

  แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย พ.ศ. ๒๕๖4 ฉบับนี้          มุ่งตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย    ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและของรัฐ โดยชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย หาก
ได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะสามารถท าให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย โดยการ
มีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มในชุมชน 
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      ๒.๔ งบประมำณในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย  
   งบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของ อบต.แวงน้อย มีที่มาจาก ๒ แหล่งงบประมาณ 
ได้แก่  
   (๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี อบต.แวงน้อย (โครงการที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
   (๒) งบประมาณอ่ืนๆ (งบกลางของ อบต.แวงน้อย) 
  ๒.๔.๑ ภำวะปกติ 
           (๑) อบต.แวงน้อย  จัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  
อบต.แวงน้อย  โดยก าหนดให้มีรายละเอียด ดังนี้ 
       - แผนและขั้นตอนของ อบต.แวงน้อย ในการจัดการให้มีเครื่องหมายสัญญาณหรือสิ่งอ่ืนในการ
แจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 
       - แผนและขั้นตอนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพ่ือใช้ ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.แวงน้อย 

         (๒) อบต.แวงน้อย ตั้งงบกลาง ให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 
  ๒.๔.๒ ภำวะฉุกเฉิน (เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย) 
           อบต.แวงน้อย น าเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้เตรียมไว้ ไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทา/ช่วยเหลือความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัยเป็นล าดับแรก ทั้งนี้ หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย 
หรืองบประมาณในแผนงาน/โครงการอ่ืนที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่าย ไปตั้งเป็นงบประมาณส าหรับจ่ายเพ่ิมเติมได้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ     เพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหาร     ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ ๒-๑ : แหล่งงบประมำณในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยของ อบต.แวงน้อย 
   ๒.๕ องค์กรปฏิบัติในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย อบต.แวงน้อย 
         ในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  ใน อบต.แวง

น้อย จะมีองค์กรที่เก่ียวข้องในการอ านวยการ ควบคุม สั่งการ และประสานการปฏิบัติตั้งแต่ระดับประเทศ ซึ่งกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย ต้องมีการเชื่อมโยงและ        รับนโยบายแผนงานแนวทางมาด าเนินการ รวมทั้ง
การประสานกับหน่วยงานบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดด้วย 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณอ่ืนๆ  

งบประมำณเหลือจ่ำย/งบประมำณ
แผนงำนโครงกำรอื่ นที่ ยั งไม่ มี 
ควำมจ ำเป็นไปต้ังเป็นงบประมำณ
ส ำหรับจ่ำยเพ่ิมเติม 

งบกลำงประเภทเงินส ำรองจ่ำย 

งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 
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 ๒.๕.๑ ระดับนโยบำย 
          (๑) คณะกรรมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ (กปภ.ช.) 
      มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ บูรณาการพัฒนาระบบ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบ
และอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

          (๒) คณะกรรมกำรป้องกันอุบัติภัยแห่งชำติ (กปอ.) 
      มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยของประเทศและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ

และประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

          (๓) คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด 
      มีหน้าที่จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเสนอต่อ          ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเพ่ือประกาศใช้ต่อไป โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามที่ระบุในมาตรา ๑๗       แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๕.๒ ระดับปฏิบัติ 
          (๑) กองบัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ (บกปภ.ช.) 
      ท าหน้าที่บังคับบัญชา อ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแล และประสาน           การปฏิบัติการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ   โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ           และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้
บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

      ในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกรณีการ
จัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ควบคุม สั่งการ 
และบัญชาการ 

          (๒) กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกลำง (กอปภ.ก.) 
      ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลาง โดยมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะผู้อ านวยการกลาง เป็นผู้อ านวยการ มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
      (๒.๑) ภาวะปกติ ประสานงาน และบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสรรพก าลัง เครื่องมืออุปกรณ์ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพร้อม     ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัยทั้งระบบ 

      (๒.๒) ภาวะใกล้เกิดภัย เตรียมการเผชิญเหตุ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ รวมถึงวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ และแจ้งเตือนภัย พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีตามแต่ระดับการจัดการสาธารณภัยเพ่ือตัดสินใจในการรับมือกับสาธารณภัย
ที่จะเกิดข้ึน โดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการประกอบก าลังในการเริ่มปฏิบัติการ 

      (๒.๓) ภาวะเกิดภัย อ านวยการและบูรณการประสานการปฏิบัติ ในกรณีการจัดการสาธารณภัย
ขนาดเล็ก (ระดับ ๑) และขนาดกลาง (ระดับ ๒) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางรับผิดชอบในการ
อ านวยการ ประเมินสถานการณ์ และสนับสนุนกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ รวมทั้งติดตามและ
เฝ้าระวังสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รายงานสถานการณ์และแจ้งเตือน พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นต่อผู้
บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจยกระดับในกรณีการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) 
และนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี        ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 
(ระดับ ๔) 
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     ทั้งนี้  ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง ในศูนย์

ประสานการปฏิบัติของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในกรณียกระดับเป็น   การจัดการสาธารณภัย
ขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) และขนาดร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) 

          (๓) กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) 
      ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการ 

          (๔) กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกรุงเทพมหำนคร (กอปภ.กทม.) 
      ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสานการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุตามประเภทความเสี่ยงภัยให้สอดคล้องกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งด าเนินการสนับสนุน       การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะ
ผู้อ านวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด 

          (๕) กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ (กอปภ.อ.) 
      ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมอบหมาย โดยมีนายอ าเภอ เป็นผู้อ านวยการ 

          (๖) กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ ประกอบด้วย 
(๖.๑) กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเมืองพัทยำ (กอปภ.เมืองพัทยำ) 

ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเผชิญเหตุ 
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเมืองพัทยาให้สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี           และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ าเภอบางละมุง รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด และผู้อ านวยการอ าเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้ง
สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง) หรือเขต
พ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกเมืองพัทยา เป็นผู้อ านวยการ 

              (๖.๒) กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเทศบำล (กอปภ.ทน./กอปภ.ทม./
กอปภ.ทต.) 

 ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ
เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล (ระบุชื่อ ทน./ทม./ทต.) 
ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น และแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอ าเภอแวงน้อย รวมถึงมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อม
ทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงหรือเขตพ้ืนที่อ่ืน
เมื่อได้รับ    การร้องขอ โดยมีนายกเทศมนตรี (ระบุชื่อ ทน./ทม./ทต.) เป็นผู้อ านวยการ 
      (๖.๓) กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (กอปภ.
อบต.) ท าหน้าที่อ านวยการ ควบคุม ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเผชิญเหตุ เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น พร้อม
ทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรบริหารส่วนต าบล แวงน้อย ให้สอดคล้องและเชื่อมโยง
กับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยอ าเภอ รวมถึงมีหน้าที่
ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดและผู้อ านวยการอ าเภอ ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือเขตพ้ืนที่อ่ืนเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นผู้อ านวยการ 
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    กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน (รายละเอียดการปฏิบัติปรากฏตามบทที่ ๔ การปฏิบัติขณะเกิดภัย) 
    เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อบต.แวงน้อย  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพ่ือท าหน้าทีจ่ัดการสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่ พร้อมทั้งให้รายงานผู้อ านวยการ
อ าเภอในเขตพ้ืนที่ อ าเภอแวงน้อย ทราบทันท ี 
    หากประเมินสถานการณ์สาธารณภัยและเกินขีดความสามารถของทรัพยากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการเข้าจัดการกับสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็วแล้วและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยได้โดยล าพัง ให้
รายงานให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบและขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นติดต่อหรือใกล้เคียง และหรือ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ ๒-๒ : กลไกกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยของประเทศไทย 
 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
อ ำเภอ  )กอปภ.อ(.  

ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ 
)นำยอ ำเภอ(  

 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
จังหวัด )กอปภ.จ(.  
ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด 

)ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด(  
รองผู้อ ำนวยกำรจังหวัด 

)นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด(  
 

กองบัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ )บกปภ.ช(.  

ผูบ้ัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำต ิ
)รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย(  

รองผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ 
)ปลัดกระทรวงมหำดไทย(  

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  (กอปภ.อบต).  

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
(นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)  

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล)  

กรณีเกิดสำธำรณภัยร้ำยแรงอย่ำงยิ่ง 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
กรุงเทพมหำนคร  )กอปภ.กทม(.  

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
เมืองพัทยำ  (กอปภ.เมืองพัทยำ)  

ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(นำยกเมืองพัทยำ)  

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
(ปลัดเมืองพัทยำ)  

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
เทศบำล  (กอปภ.ทน . /ทม/.ทต).  

ผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(นำยกเทศมนตรี)  

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรท้องถ่ิน 
(ปลัดเทศบำล)  

นำยกรัฐมนตรี 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยกลำง )กอปภ.ก(.  

ผู้อ ำนวยกำรกลำง  
)อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย(  

ผู้อ ำนวยกำรกรุงเทพมหำนคร 
)ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร(  

รองผู้อ ำนวยกำรกรุงเทพมหำนคร 
)ปลัดกรุงเทพมหำนคร(  

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกรุงเทพมหำนคร 
)ผู้อ ำนวยกำรเขต(  
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   ๒.๖  กำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน อบต.แวงน้อย (เม่ือเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย) 
          บทบำทภำรกิจ 
 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย  

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน อบต.แวงน้อย เพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่          ที่รับผิดชอบ และประสานความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณี       ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยตามขีด
ความสามารถโดยล าพัง ให้ขอรับการสนับสนุนจาก        กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลแวง
น้อย พ้ืนที่ใกล้เคียง และหรือกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ควบคุม
และสั่งการ 

 
 

 
 
 ภำวะปกติ              ภำวะฉุกเฉิน 
             (ไม่เกิดสำธำรณภัย)               (เมื่อเกิดหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภำพที่ ๒-๓ : องค์กรปฏิบัติในกำรจัดกำรสำธำรณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
   ๒.๗ กำรปฏิบัติร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

                 ๒.๗.๑ กำรปฏิบัติร่วมกับอ ำเภอและจังหวัด 
          (๑) จัดเจ้าหน้าที่ประสานอ าเภอและจังหวัด ในช่วงระยะขณะเกิดภัย พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์สา
ธารณภัยที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงเป็นระยะๆ 
           (๒) กรณีสถานการณ์สาธารณภัยมีความรุนแรงให้ประสานขอก าลังสนับสนุนจาก          กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ/จังหวัด ตามล าดับ 
            ๒.๗.๒ กำรปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้ำงเคียง 
           (๑) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของ อบต.แวงน้อย และสาธารณภัยมีความรุนแรงขยายเป็นวง
กว้าง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น อบต.แวงน้อย รายงานผู้อ านวยการอ าเภอ พร้อมทั้งประสาน       กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลแวงน้อย ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียง          ให้สนับสนุน  การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่เกิดขึ้น 
           (๒) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ของ อบต.แวงน้อย ซึ่งมี พ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงให้
ผู้อ านวยการท้องถิ่น เทศบาลต าบลแวงน้อย ให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นการบูร
ณาการและการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

 

จัดต้ัง ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

กำรจัดกำรสำธำรณภัยระดับ ๑ 
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๒.๗.๓ กำรปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหำรในพื้นที่ 
         ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างพลเรือนกับทหารนั้น  จะต้องมีการ

ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลต าบลแวงน้อย และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น อบต.แวงน้อย        กับหน่วยงานทหารในพื้นที่ ทั้งนี้ 
ฝ่ายทหารอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประสานงานหรือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมระหว่างพลเรือนกับทหาร ขึ้นอยู่กับระดับของ
หน่วยและสถานการณ์สาธารณภัยนั้นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงกลาโหม แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอ้ตกลงว่าด้วยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างผู้อ านวยการจังหวัดกับหน่วยงานทหารในพื้นที่ ทั้งนี้รายละเอียดการแบ่งมอบพื้นที่ในการ
ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติของหน่วยทหารปรากฏตามภาคผนวก ฑ 

๒.๗.๔ กำรปฏิบัติร่วมกับภำคประชำสังคม เอกชน และองค์กำรสำธำรณกุศล 
         กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย เป็นศูนย์กลางในการประสานการ

ปฏิบัติในเขตรับผิดชอบตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงาน สั่งการ รายงาน   การปฏิบัติ และสถานการณ์
ระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

         (๑) จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.แวงน้อย (กรณีเกิดสาธารณภัย) เพ่ือ
ร่วมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

         (๒) จัดท าแผนประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล และให้องค์การสาธารณกุศล       ในจังหวัด
จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับ อบต.แวงน้อย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

         (๓) อบต.แวงน้อย และโรงพยาบาลแวงน้อย ร่วมกับองค์การสาธารณกุศลจัดท าแนวทางปฏิบัติใน
การสนับสนุนทรัพยากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพ่ือการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติในการจัดการสาธารณภัยแต่
ละระดับ 

         (๔) กรณีที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น ถ้าองค์การสาธารณกุศลไปถึงพ้ืนที่ประสบภัยก่อน เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ให้กั้นเขตพ้ืนที่อันตรายและกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยังพ้ืนที่อันตราย พร้อมทั้ง  แจ้งหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพ่ือด าเนินการควบคุมสถานการณ์สาธารณภัย 
            (๕) กรณีที่ได้รับการประสานจากเทศบาลต าบลแวงน้อย หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ต ารวจ 
เทศบาล เป็นต้น ให้องค์การสาธารณกุศลจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปยังที่เกิดเหตุ และให้รายงานตัว      ที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน อบต.แวงน้อย หรือผู้อ านวยการท้องถิ่น เพ่ือรับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติการ 

         (๖) กรณีหลังเกิดสาธารณภัย ให้องค์การสาธารณกุศล องค์กรเอกชน ช่วยเหลือ     เจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่เกิดเหตุ และพ้ืนที่รองรับการอพยพ ประสานหน่วยแพทย์และ
พยาบาล อีกท้ังให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมทั้งล าเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล รวมทั้งอพยพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปยังท่ีปลอดภัยหรือพ้ืนที่รองรับการอพยพ 

ตำรำงท่ี ๒-๒ : รำยนำมภำคประชำสังคม และองค์กำรสำธำรณกุศลในพื้นที่ อบต.แวงน้อย 
ล ำดับที่ รำยนำมภำคประชำสังคม 

และองค์กำรสำธำรณกุศล 
โทรศัพท์/โทรสำร รำยชื่อผู้ประสำนงำน 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 

อ าเภอแวงน้อย 
สถานีต ารวจภูธรแวงน้อย 
โรงพยาบาลแวงน้อย 
พัฒนาชุมชนอ าเภอแวงน้อย 
ที่ดินอ าเภอแวงน้อย 
ธกส.อ าเภอแวงน้อย 
สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย 
 

๐๔๓-๔๙๙๐๕๓-๔ 
๐๔๓-๔๙๙๐๕๕ 
๐๔๓-๔๙๙๐๕๕ 
๐๔๓-๔๙๙๐๙๖ 
๐๔๓-๔๙๙๐๗๔ 
๐๔๓-๔๙๙๑๒๖ 
๐๔๓-๔๙๙๐๑๒ 
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บทท่ี ๓ 

กำรปฏิบัติก่อนเกิดภัย 
 

  ๓.๑ กำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 
        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.แวงน้อย  ฉบับนี้มุ่งด าเนินงานตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้
บรรลุผลส าเร็จในทางปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายส าคัญในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่  ตามแนวทางในการด าเนินงานด้านการป้องกัน บรรเทา การลด
ผลกระทบจากสาธารณภัย และการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
        ยุทธศำสตร์กำรมุ่งเน้นกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย เป็นการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบทางลบ
จากสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และผลกระทบของสาธารณภัย 
เพ่ือก าหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถลดความล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท าให้เกิดความเปราะบาง และเพ่ิม
ศักยภาพของบุคคล ชุมชน และสังคมให้เข้มแข็งในการจัดการปัญหา โดยมีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและ
สังคมในปัจจุบัน รวมถึงป้องกันความเสียหาย   ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

    ๓.๒ กำรประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 
  ๓.๒.๑ นิยำมควำมเสี่ยง 
           ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย (Disaster Risk) หมายถึง โอกาสที่สาธารณภัย ท าให้เกิดความสูญเสีย
ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และภาคบริการต่างๆ ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ซึ่ง
สามารถแทนด้วยสมการแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยง ได้แก่ ภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง 
และศักยภาพ ดังนี้ 
 
ควำมเสี่ยง (Risk)  =  ภัย (Hazard) x ควำมล่อแหลม (Exposure) x ควำมเปรำะบำง (Vulnerability) 
      ศักยภำพ (Capacity) 
 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี ่ยง, กำรประเมินควำมเสี ่ยง  (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการ
ก าหนดลักษณะ ขนาด หรือขอบเขตของความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้นและประเมินสภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง 
(exposure) ความเปราะบาง (Vulnerability) และ ศักยภาพ (Capacity)   ในการรับมือของชุมชนที่อาจเป็นอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน การด ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่ง ๆ 
มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ 
   ภัย (Hazard) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ที่อาจน ามาซึ่งความ
สูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ควำมล่อแหลม (Exposure) หมายถึง การที่ผู้คน อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ระบบต่างๆ หรือ
องค์ประกอบใดๆ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงและอาจได้รับความเสียหาย 

ควำมเปรำะบำง (Vulnerability) หมายถึง ปัจจัยหรือสภาวะใดๆ ที่ท าให้ชุมชนหรือสังคมขาด
ความสามารถในการปกป้องตนเอง ท าให้ไม่สามารถรับมือกับสาธารณภัย หรือไม่สามารถฟ้ืนฟูได้อย่าง รวดเร็วจากความ
เสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย ปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมมานานก่อนเกิดสาธารณภัย และอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ผล
กระทบของภัยมีความรุนแรงมากขึ้น 

ศักยภำพ (Capacity) หมายถึง ความสามารถที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือความสามารถที่
อาจจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 

๓.๒.๒ ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ได้แก่   ขั้นที่ ๑ การ
ท าความเข้าใจเหตุการณ์ปัจจุบัน ความต้องการในการประเมินความเสี่ยง และพิจารณาถึงข้อมูลในอดีต ขั้นที่ ๒ การประเมินภัย  
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ขั้นที่ ๓ การประเมินความล่อแหลม ขั้นที่ ๔ การวิเคราะห์ความเปราะบางและศักยภาพ ขั้นที่ ๕ การวิเคราะห์ผลกระทบและ
ระดับความเสี่ยง ขั้นที่ ๖ การจัดท าข้อมูลความเสี่ยงและแนวทาง         ในการจัดการและลดความเสี่ยง ขั้นที่ ๗ การพัฒนา
หรือปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
           ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย จัดทีมประเมินความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย เพ่ือเข้าส ารวจพ้ืนที่และจัดเก็บข้อมูลข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์สาธารณภัย และเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือประกอบ   การตัดสินใจสั่งการในการรับมือสถานการณ์ภัยที่
อาจจะเกิดขึ้น ได้แก ่(๑) การก าจัดความเสี่ยง (การป้องกันหรือหลีกเลี่ยง) (๒) การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม 
(การลดผลกระทบ)  (๓) การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย และ (๔) การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง 
        ทั้งนี้ ตัวอย่างของทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงตามกลยุทธ์ข้างต้น ในกรณีแผ่นดินไหว พายุ
โซนร้อน และอุทกภัย แสดงในตารางที่ ๓-๑ 
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ตำรำงที่ ๓-๑ : ตัวอย่ำงของประเภททำงเลือกในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง กรณีแผ่นดินไหว พำยโุซนร้อน และ 

         อุทกภัย 
 

ประเภทของภัย 
ประเภททำงเลือกในกำรจัดกำรภัยพิบัติ 

กำรป้องกัน/
หลีกเลี่ยง 

กำรลดผลกระทบ กำรเตรียม 
ควำมพร้อม 

กำรถ่ำยโอนหรือ
แบ่งปันควำมเสี่ยง 

แผ่นดินไหว 
(ตัวอย่ำง) 

ย้ายสิ่งก่อสร้างและ
โครงสร้างที่เปราะ 
บางทั้งหมดจาก
บริเวณพ้ืนที่เสี่ยงสูง 
ซึ่งจะได้รับผล 
กระทบจากแรงสั่น 
และบริเวณเสี่ยงต่อ
ทรายเดือดหรือ
ทรายเหลว 

ใช้วัสดุและวิธีการ
ก่อสร้างที่ทนต่อ
แผ่นดินไหว     
ออกกฎหมาย
ควบคุมสิ่งก่อสร้าง 
การซ่อมแซมและ
เสริมความแข็งแรง
อาคาร การวางแผน
การใช้ทีด่ิน      
โดยค านึงถึง   
ความเสี่ยง 

การวางแผนเฉพาะ
กิจฉุกเฉิน         
ซึ่งครอบคลุมทั้ง
บริเวณการเฝ้าระวัง
แผ่นดินไหว      
การซ้อมรับมือ
แผ่นดินไหว      
การจัดเตรียม
สิ่งของยังชีพและ
สิ่งของส ารองจ่าย 
การฝึกทีมค้นหา
และช่วยเหลือ         
การให้ความรู้แก่
ประชาชน 

ประกันความเสี่ยง
จากแผ่นดินไหว 
การรวมกลุ่ม   
ความเสี่ยง เงินทุน
ส าหรับซ่อมสร้าง 
และกองทุน     
ออมทรัพย์ชุมชน
ส าหรับการซ่อม
สร้างและฟ้ืนสภาพ 

พำยุโซนร้อน 
และอุทกภัย 
(ตัวอย่ำง) 

ย้ายชุมชนที่สุ่มเสี่ยง
ออกห่างจากชายฝั่ง
และเส้นทางพายุ 
รวมถึงบริเวณพ้ืนที่
ต่ าซ่ึงเส่ียงต่อ
อุทกภัย 

ก่อสร้างแนวก าบัง
ลมหรือใช้พื้นที่  
ทางธรรมชาติ     
ในการลดแรงลม 
ก่อสร้างคันดินหรือ
เขื่อนหรือก าแพง
คลื่น และอ่ืนๆ เป็น
แนวกั้นน้ า        
ยกอาคารให้บริเวณ
เสี่ยงต่อน้ าท่วม   
อยู่เหนือระดับน้ า  
ที่คาดการณ์ไว้ ใช้
แนวก าบังธรรมชาติ 
เช่น ป่าชายเลน 
วางแผนที่ดิน เป็นต้น 

การเฝ้าระวัง     
การพยากรณ์    
การเตือนภัย
ล่วงหน้าส าหรับ
พายุไต้ฝุ่น        
การเตือนภัยน้ าท่วม
ล่วงหน้า         
การจัดการและ 
การวางแผนอพยพ 
การจัดเตรียม
สิ่งของยังชีพ     
การหาที่หลบพายุ
ไต้ฝุ่นและก าหนด
ศูนย์อพยพฉุกเฉิน 

ประกันความเสี่ยง
อุทกภัย ประกัน
ผลผลิตจากภัยพิบัติ 
เงินทุนเพ่ือการซ่อม
ซ่อมสร้าง หรือ
กองทุนออมทรัพย์
ของชุมชนส าหรับ
การซ่อมสร้าง
โครงการรับซื้อบ้าน
ในพ้ืนที่น้ าท่วมถึง 
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  รายละเอียดเรื่องการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่ www.disaster.go.th./
หน่วยงานภายใน/ดาวน์โหลด/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/         ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ 

    ๓.๓ พื้นที่เสี่ยง ระดับควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 
  เมื่อมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วจะท าให้ทราบถึงพ้ืนที่เสี่ยงภัย
และปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยได้ตรงกับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น น าไปสู่การลดความเสี่ยงอย่างยั่งยืน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนมีวิธีการ    รู้รับ ปรับตัวในการรับมือกับสถานการณ์
สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การก าหนดกิจกรรม โครงการหรือแผนงานทีก่ าหนดจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของพ้ืนที่หนึ่งๆ เพื่อลดโอกาสในการได้รับผลกระทบ  จากสาธารณภัยที่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบันและเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  

 อบต.แวงน้อย รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตต าบลแวงน้อย ซึ่งมีหมู่บ้านที่เป็น
พ้ืนที่เสี่ยงภัย และปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดความเสี่ยงจากภัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี ๓-๒ : ตำรำงแสดงปัจจัย/สำเหตุที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยของ อบต.แวงน้อย 

ประเภท
ของภัย 

ระดับควำมเสี่ยงภัย ปัจจัย/สำเหตุที่ท ำให้เกิด
ควำมเสี่ยงจำก           
สำธำรณภัย 

แผนงำน/โครงกำร 
กำรลดควำมเสี่ยง 
จำกสำธำรณภัย 

เสี่ยงสูง เสี่ยงปำน
กลำง 

เสี่ยงต่ ำ 

ภัยแล้ง ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่... หมู่ที.่... ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ขุดลอกแหล่งเก็บน้ า 
ไฟป่า หมู่ที ่๘ และ ๙ หมู่ที่.... หมู่ที่..... มีป่าชุมชน ปลูกจิตส านึกประชาชน

ให้รู้คุณค่าของป่า 
วาตภัย ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่..... หมู่ที่..... ที่ราบสันดอน ติดตามสถานการณ์ 
อัคคีภัย หมู่ที่..... ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่..... ประมาทเลินเล่อ จัดระเบียบภายในบ้าน 
อุบัติเหตุ หมู่ที ่๑,๕,๔,๗ หมู่ที่..... หมู่ที่..... ถนนสายหลักทางโค้งเยอะ ท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

กำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย (ให้ด าเนินการในบริบทของสภาพพ้ืนที่และสภาวะแวดล้อมใน
ท้องถิ่น/ชุมชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/%20%20%20%20%20%20%20%20%20ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
http://www.disaster.go.th./หน่วยงานภายใน/กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ดาวน์โหลด/%20%20%20%20%20%20%20%20%20ส่วนนโยบายภัยธรรมชาติ
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ประเภท
ของภัย 

ระดับควำมเสี่ยงภัย 
ปัจจัย/สำเหตุ ที่ท ำให้เกิด      
ควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 

แผนงำน/โครงกำร 
กำรลดควำมเสี่ยง 
จำกสำธำรณภัย 

 

เสี่ยงสูง เสี่ยง        
ปำนกลำง 

เสี่ยงต่ ำ 

ภัยแล้ง ทุก
หมู่บ้าน 

หมู่ที่..... หมู่ที่..... - พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ทางเกษตร 
เกษตรกรจึงมีความต้องการใช้น้ า   
ในปริมาณมากและต่อเนื่องทั้งปี  
- แหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร  
รวมทั้งแม่น้ าล าคลองตื้นเขิน  
- ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 

- ขุดลอกแหล่งน้ าเดิม
หรือขุดใหม่ เพ่ือกักเก็บ
น้ าไว้ใช้ใน ฤดูแล้ง 
- มีการรณรงค์ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและขยายพ้ืนที่
ป่า เช่น  การปลูกป่า 

ไฟป่า หมู่ที่ 
๘,๙ 

หมู่ที่..... หมู่ที่..... เป็นพื้นที่มีป่าชุม เสี่ยงต่อการเกิด   
ไฟป่า 

จัดอบรมให้รู้คุณค่า  
และความส าคัญของป่า 

วาตภัย ทุก
หมู่บ้าน 

หมู่ที่..... หมู่ที่..... - ลั ก ษ ณ ะภู มิ อ าก าศ โดย ทั่ ว ไป      
อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม  
- อาคารบ้านเรือนและสภาพ   
แวดล้อมขาดการบ ารุงดูแลรักษาให้
เกิดความปลอดภัย  
-ประชาชนขาดรู้ดานการป้องกัน 
วาตภัย 

- ติดตามสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะ 
ช่วงฤดูมรสุม 
- จัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรที่เป็นกลุ่ม 
เป้าหมายให้ครบถ้วน 
- มี ก ารป รั บ ป รุ งแล ะ
ซ่อมแซมสิ่ งปลูกสร้าง
ต่างๆ ให้มีสภาพมั่นคง
แข็งแรง สามารถทนต่อ
ลมพายุได้ 

อัคคีภัย ทุก
หมู่บ้าน 

หมู่ที่..... หมู่ที่..... - ป ระชาชนขาดความตระหนั ก     
ในการดูแลความปลอดภัยเรื่องการใช้
ไฟฟ้า  
- ประชาชนไม่ทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น  

- มีการอบรมให้ความรู้
ค ว า ม เข้ า ใจ ใน เรื่ อ ง
อัคคีภัย 
- มีการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ด้านอัคคีภัยเป็นประจ า
ทุ ก ปี  แ ล ะ ให้ ค ว าม รู้
เกี่ ย ว กั บ อั ค คี ภั ย แ ก่
ประชาชน 

อุบัติเหตุ
ทางถนน 

หมู่ที่. 
๑,๔,๕,๗ 

หมู่ที่..... หมู่ที่..... - ถนนสายหลักเส้นเมืองพล-ชัยภูมิ   
มีทางคดเคี้ยวเยอะ โดยเฉพาะหมู่ที่ 
๑,๔,๕,๗ 

-ติดป้ายประชาสัมพันธ์
เส้นทาง 
-บังคับใช้กฎหมาย 

หมำยเหตุ : ตัวอย่างตารางมาตรฐานในการประเมินค่าความเสี่ยง (สูง/ปานกลาง/ต่ า) ตามภาคผนวก ญ 
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      ๓.๔ แนวทำงปฏิบัติในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 
        ๓.๔.๑ กำรป้องกันและลดผลกระทบ 
                 เนื่องจาก อบต.แวงน้อย มีพ้ืนที่เสี่ยงเกิดสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ ภัยจาก  ภัยแล้ง ไฟป่า 
วาตภัย อัคคีภัย และภัยทางถนน จึงให้ความส าคัญกับแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
                 (๑) ด้านโครงสร้าง 
   อบต.แวงน้อย ได้พิจารณาโครงสร้างที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ว    และได้ ตั้ง
งบประมาณไว้ในส่วนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประจ าทุกป ี                    
                    (๒) ด้านไม่ใช้โครงสร้าง 
                      การป้องกันโดยไม่ใช้โครงสร้าง เป็นการใช้นโยบาย กฎระเบียบ การวางแผนและกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือลดความเสี่ยง โดย อบต.แวงน้อย ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
              (๒.๑) ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่       กับหน่วยงาน
ภาครัฐในการป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดจาก
การกระท าของประชาชนเอง เช่น การเผาตอซังข้าว การเผาใบอ้อย เป็นต้น 
               (๒.๒) วิเคราะห์และจัดท าแผนที่เสี่ยงภัยให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลสถิติภัย 
และหาปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการหาแนวทาง      การลดความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัยอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

๓.๔.๒ กำรเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์ภัย 
         การเตรียมความพร้อมเป็นการด าเนินการที่เน้นช่วงก่อนเกิดภัยเพ่ือให้ประชาชนหรือชุมชน และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ พร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย โดย อบต.แวงน้อย มี
การด าเนินงาน ประกอบด้วย 

        (๑) กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติโดยอำศัยชุมชนเป็นฐำน (CBDRM) 
    เป็นการเสริมสร้างศักยภาพโดยเน้นการอาศัยชุมชน/หมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง     ในการป้องกัน 

แก้ไข บรรเทา และฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ ก าหนด
แนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพ่ือลดความเสี่ยงภัยของชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถให้
คนในชุมชนมีศักยภาพในการระงับบรรเทาภัยได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือ รวมทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน        ในรูปแบบอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลื องานเจ้าหน้าที่ใน
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 

         (๒) กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในพื้นที่ 
      เป็นเครื่องมือและกิจกรรมในการสร้างความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานและ

บุคลากร รวมทั้งเป็นการทดสอบการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือ ท าให้ทราบจุดบกพร่องและช่องว่างในการ
ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.แวงน้อย  
และแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น    ทั้งนี้ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ หมาย
รวมถึงการฝึก การซักซ้อม และการฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงานในทุกระดับ โดยกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทา      สาธารณภัย อบต.แวงน้อย จะมีการประสานและสั่งการอ านวยการให้ชุมชน/หมู่บ้าน 
ด าเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการอย่างสม่ าเสมอ 

 
           (๓) กำรเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์ 
        (๓.๑) จัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพ่ือท าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยข้างเคียง 
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         (๓.๒) ติดตามการรายงานสภาพอากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติ ข้อมูลสถานการณ์ และการแจ้ง
ข่าว การเตือนภัยจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป          และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมอุทกศาสตร์       กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 
รวมทั้งสื่อต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เฝ้าระวัง ประเมินแนวโน้มการเกิดภัย 
         (๓.๓) จัดทีมประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ        ถึงระยะเวลา 
ภาวะที่จะคุกคาม (อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน) เป็นระยะๆ เพ่ือป้องกันความตื่นตระหนกและความสับสนในเหตุการณ์ที่
จะเกิดขึ้น และให้ความส าคัญกับผู้ที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้พิการ    ทั้งนี้ ความถ่ีของการแจ้งข่าวเตือนภัยขึ้นอยู่
กับแนวโน้มการเกิดภัย 
         (๓.๔) จัดให้มีอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปฏิบัติงานตลอด 
๒๔ ชั่วโมง และแจ้งข่าว เตือนภัยระดับชุมชน ท าหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวังปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีแนวโน้มการเกิดภัย แจ้ง
ข่าว เตือนภัยแก่ชุมชน และรายงานสถานการณ์ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย โดยใช้
ระบบการสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน 
        การติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัย รวมทั้งท าหน้าที่
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล เพ่ือตัดสินใจใน
การเตรียมรับมือกับสาธารณภัย 
   รายงานสถานการณ์ภัยและผลการปฏิบัติให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
อ าเภอและจังหวัดทราบเป็นระยะๆ เพ่ือประสานและสนับสนุนการปฏิบัติร่วมกัน 
                  (๔) กำรเตรียมกำรอพยพ 
    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย มีแนวทางปฏิบัติส าหรับ
เตรียมการอพยพ ดังนี้ 
    (๔.๑) จัดท าแผนอพยพหลักผู้ประสบภัย แผนอพยพหลักส่วนราชการ โดยมีสาระส าคัญ
ประกอบด้วย จ านวนผู้อพยพ บัญชีส่วนราชการ สิ่งอ านวยความสะดวกในการอพยพ การก าหนดเขตพ้ืนที่รองรับการอพยพ
ให้อยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม การก าหนดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบการอพยพไว้ให้ชัดเจน การก าหนดเส้นทางอพยพหลักและ
เส้นทางอพยพส ารองส าหรับแต่ละประเภทภัย รวมทั้งการส ารวจและการจัดเตรียมพาหนะ น้ ามันเชื้อเพลิง แหล่งพลังงาน 
และระบบสื่อสารการอพยพ 
    (๔.๒) วางมาตรการการอพยพ  
                  (๕) กำรเตรียมกำรจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วครำว 
    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย มีแนวทางปฏิบัติส าหรับ
เตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ดังนี้ 
    (๕.๑) คัดเลือกและจัดหาสถานที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
    (๕.๒) จัดการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยก าหนดผู้รับผิดชอบภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว คือ 
ผู้จัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้แก่ ผู้น าชุมชน กรณีโรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงอาจเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
    (๕.๓) ปัจจัยความจ าเป็นขั้นต่ าของศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่นๆ 
    (๕.๔) ให้มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้อพยพ โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลที่จ าเป็น 
                  (๖) กำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้สำธำรณภัย 
    กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย จะจัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้สาธารณภัยประจ าศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจ าชุมชน/หมู่บ้าน ที่มีความพร้อม เป็นล าดับแรกก่อน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาธารณภัย ดังนี้ 
    (๖.๑) เพ่ือให้ประชาชน/ชุมชนได้เรียนรู้สาธารณภัยต่าง  ๆธรรมชาติและลักษณะของภัย  
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    (๖.๒) เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพ่ือลด
ผลกระทบและความสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดข้ึน 
    (๖.๓) เพ่ือเพ่ิมทักษะให้ประชาชนช่วยเหลือตนเอง สามารถรักษาชีวิตรอดได้  เมื่อเกิดสาธารณ
ภัย 
                  (๗) แผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 
    แผนการบริหารความต่อเนื่อง เป็นแผนปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตฉุกเฉิน        ในสถานการณ์
เมื่อเกิดภัยต่างๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ฯลฯ ซึ่งจากสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์
ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรต้องหยุดชะงักการด าเนินงานหรือ   ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ จึงต้องจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity 
Plan : BCP) ขึ้น เพ่ือเป็นแผนรองรับการด าเนินภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กรในช่วงสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับในช่วงภาวะปกติ หากหน่วยงานหรือองค์กรไม่จัดท าแผนการบริหาร
ความต่อเนื่องรองรับไว้ตั้งแต่ในภาวะปกติอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเงิน 
การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น การจัดท าแผนการบริหารความต่อเนื่อง
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและให้บริการได้เมื่อเกิดภัยขั้นวิกฤต           เพ่ือด าเนินงาน
และให้บริการตามปกติตามระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับ    ความรุนแรงของผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้ แผนการบริหารความต่อเนื่องควรมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   (๑) วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
   (๒) ขอบเขตสถานการณ์ความเสี่ยงภัย เช่น แผนรับมือสถานการณ์ภัยจากอุทกภัย/อัคคีภัย/
แผ่นดินไหว ฯลฯ 
   (๓) ก าหนดสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
   (๔) ก าหนดขัน้ตอนการปฏิบัติ 
        - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ทีมอพยพ ทีมปฐมพยาบาล ทีมกู้ชีพกู้ภัย 
ทีมประสานงานและสนับสนุน ทีมรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ 
        - ระดับความรุนแรงของสถานการณ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
        - การอพยพทรัพยากรที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
        - ขั้นตอนการฟ้ืนฟูหน่วยงานหลังผ่านพ้นวิกฤต 
      ฯลฯ 
        ๓.๔.๓ แนวทำงปฏิบัติในกำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยของชุมชน 
                 ชุมชนมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจาก สาธารณภัย 
เนื่องจากชุมชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ของตนซึ่งมีความเสี่ยง หากชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ก็สามารถท าให้ชุมชนของตนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยหรือฟ้ืนตัวจากสาธารณภัยที่
เกิดข้ึนได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีแนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยงสาธารณภัยของชุมชน ดังนี้ 
                 (๑) การท าความเข้าใจเรื่องการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้ส ารวจชุมชน      เพ่ือวิเคราะห์
ความเสี่ยงและศักยภาพ รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของชุมชน แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท าเป็น  แผนลดความเสี่ ยงภัยของ
ชุมชน 
                 (๒) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัย 
                 (๓) มีแผนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดสาธารณภัยและแผนการฟ้ืนฟูชุมชนหลังจากเกิด   สาธารณภัย 
โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น ระดับอ าเภอ   และระดับจังหวัด เพื่อให้แผน
มีการบูรณาการและตอบสนองความต้องการชองชุมชนได้อย่างแท้จริง 
                 (๔) มีแผนรับมือกับสาธารณภัยในครอบครัว เช่น การสร้างบ้านเรือนให้มีความเข้มแข็งและอยู่ใน
พ้ืนที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมในครอบครัวหากต้องอพยพออกจากท่ีพักอาศัยเดิม 
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                 (๕) จัดการฝึกอบรมสมาชิกชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางเพ่ือให้มีศักยภาพมาก
ขึ้น 
                 (๖) สร้าง ซ่อมแซม หรือปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชนให้ช่วยลดความรุนแรงจาก สาธารณภัย 
เช่น ชุมชนที่โดนน้ าท่วมบ่อยอาจมีการสร้างฝายชะลอน้ าหรือท าพ้ืนที่แก้มลิงเพ่ือพักน้ า เป็นต้น 
                 (๗) เตรียมสิ่งของยังชีพที่จ าเป็นก่อนที่จะเกิดสาธารณภัย 

    ๓.๕ กำรแจ้งเตือนภัย 
การแจ้งเตือนภัยเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวัง

และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อพยพเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ปลอดภัยได้ โดยกองอ านวยการป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย 
อบต.แวงน้อย แจ้งเตือนภัยไปยังชุมชน/หมู่บ้านในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะเกิดภัย เพ่ือส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยที่ถูกต้องรวดเร็วไปยัง
ประชาชน 

 ๓.๕.๑ กำรแจ้งเตือนล่วงหน้ำ 
          เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงไปยัง

ชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน เพ่ือให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดสาธารณภัย ไม่ต่ ากว่า ๑๒๐ ชั่วโมง 

 ๓.๕.๒ กำรแจ้งเตือนภัย 
          (๑) เมื่อมีการยืนยันข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดสาธารณภัยขึ้นและประชาชนในพ้ืนที่     อาจได้รับ

ผลกระทบ ให้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับส่วนราชการและประชาชนในพ้ืนที่ทราบ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยไม่ต่ ากว่า ๗๒ ชั่วโมง
ก่อนเกิดภัย และให้มีข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ดังนี้ 

      (๑.๑) คาดการณ์ระยะเวลา และบริเวณพ้ืนที่ที่จะเกิดสาธารณภัย 
      (๑.๒) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และระยะเวลาหรือความยาวนานของภัย 
      (๑.๓) แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย

จากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้น าแนวทาง มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติจาก      กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือข้ึนไปมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

 
          (๒) วิธีการแจ้งเตือนภัย 
      (๒.๑) แจ้งเตือนภัยผ่ำนผู้น ำชุมชน อาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังของชุมชน/หมู่บ้าน 

    (๒.๒) แจ้งเตือนประชำชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น สถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชน วิทยุสมัครเล่น โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน โทรโข่ง นกหวีด 
หรือสัญญาณเสียงที่ก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ าต าบลหรือหมู่บ้าน ฯลฯ 

๓.๕.๓ ระดับและควำมหมำยของสีในกำรแจ้งเตือนภัย 
          แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดระดับของระบบการเตือน

ภัยไว้ ซึ่ง อบต.แวงน้อย ได้น าระดับสีของการแจ้งเตือนภัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของสาธารณภัยในพ้ืนที่ ดังนี้ 
 สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะอันตรายสูงสุด ให้อาศัยอยู่แต่ในสถานที่

ปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อสั่งการ 
 สีส้ม  หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่ก าลังควบคุม

สถานการณ์ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย        และปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนด 

 สี เหลือง หมายถึง สถานการณ์ อยู่ ในภาวะเสี่ ยงอันตราย มีแนวโน้ม  ที่
สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น ให้จัดเตรียมความพร้อม           รับสถานการณ์ 
และปฏิบัติตามค าแนะน า 
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 สีน้ ำเงิน หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่าง

ใกล้ชิดทุกๆ ๒๔ ชั่วโมง 
 สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็น

ประจ า 
๓.๕.๔ กระบวนกำรแจ้งเตือนภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อมูล /ควำมต้องกำร  

 
                แผนภำพที่ ๓ – ๑ : กระบวนกำรแจ้งเตือนภัย 
           กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย จัดชุดเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการเตือนภัย       เพ่ือเป็นการยืนยัน
การสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยปฏิบัติ ดังนี้ 
            (๑) จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง และประสานก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้าน รวมทั้งอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย เพ่ือเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง    และติดตามสถานการณ์
ภัยอย่างต่อเนื่อง และให้รายงานสถานการณ์การเกิดภัยมายังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย  
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-009687 วิทยุสื่อสาร ความถี๑่๖๒.๘๒๕ MHz   
              (๒) รายงานสถานการณ์การเกิดภัยไปยังกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ ๐๔๓-
๔๙๙๐๕๓  ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย และวิทยุสื่อสาร ความถี.่๑๖๒.๑๕๐MHz  
 
 
 
 
 
 
 
 

      เฝ้ำ
ระวัง 
ติดตำม    
        

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ของ
ประชำชน 

  กำรแจ้ง
เตือน

ล่วงหน้ำ 

    กำร
แจ้งเตือน

ภัย 

   กำร
รับมือ 

    และ
อพยพ 

•
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บทท่ี ๔ 

กำรปฏิบัติขณะเกิดภัย 
 

     ๔.๑ กำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน อบต.แวงน้อย 
  เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย 
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่นขึ้น โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เพ่ือท าหน้าที่จัดการสาธารณภัยที่
เกิดขึ้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการสาธารณภัยทุกขั้นตอน หากในกรณีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์สา
ธารณภัยตามขีดความสามารถโดยล าพัง ให้ขอรับ การสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ต าบลแวงน้อย ในเขตพ้ืนที่ติดต่อหรือ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
  ๔.๑.๑ โครงสร้ำงของศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน อบต.แวงน้อย  แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน          ๑ 
คณะที่ปรึกษา ๑ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม ดังแสดงตามแผนภาพที่ ๔-๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ ๔-๑ : โครงสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน อบต.แวงน้อย 
หมำยเหตุ  :  โครงสรา้งของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อบต.แวงน้อย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภัย โดยยึด

หลักมาตรฐาน เอกภาพในการจัดการ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
 

 
 

ศูนย์ข้อมูลประชำสัมพันธ์ร่วม 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 

ศูนย์ข้อมูลประชำสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญ ศูนย์ข้อมูลประชำสัมพันธ์ร่วม ที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญ 

ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน อบต.แวงน้อย 

ส่วนปฏิบัติกำร ส่วนสนับสนุน ส่วนอ ำนวยกำร 

- งำนค้นหำและกู้ภัย 
- งำนกู้ชีพ งำนรักษำพยำบำล 

กำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข 
- งำนรักษำควำมสงบเรยีบร้อย 
- งำนกำรจรำจร 
- งำนผจญเพลิง 
- งำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ถนน 

สะพำน ฯลฯ 
- งำนอุตสำหกรรม สำรเคมี           

วัตถุอันตรำย และกัมมันตรังสี 
- งำนส่งก ำลังบ ำรุง 
- งำนกำรขนส่ง 
- งำนอพยพ 
- งำนบริหำรจัดกำรผู้เสียชีวิต 

          

- งำนศูนย์สั่งกำร 
- งำนข่ำวกรอง วิเครำะหข์้อมูล

สำรสนเทศ และกำรรำยงำน 
- งำนติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์ 
- งำนพยำกรณ์อำกำศ กำรเฝ้ำระวงั 

และกำรแจง้เตือนภัย 
- งำนประชำสัมพันธ์และตอบโต้กำรข่ำว 
- งำนรับเรื่องรำวร้องทุกข ์
- งำนระเบียบ กฎหมำยที่เกีย่วข้อง 
- งำนแผนกำรป้องกันและบรรเทำ     

สำธำรณภัย/แผนปฏิบัติกำร/       
แผนเผชิญเหตุของ อบต.แวงน้อย 

- งำนธุรกำร 
                 ฯลฯ 
 

 

- งำนสงเครำะหช์่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- งำนเสบียง และจัดหำปัจจัยสี่ที่จ ำเป็น 
- งำนสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำร 
- งำนบริกำรสังคม 
- งำนงบประมำณ งำนกำรเงินและบัญชี 
- งำนรับบริจำค 
- งำนพลังงำน เช่น น้ ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
- งำนบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว 
- งำนฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัย 
- งำนฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 
- งำนกำรฟื้นฟูและงำนชมุชน 

ฯลฯ 
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   ๔.๑.๒ บทบำทหน้ำที่ภำยในโครงสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน อบต.แวงน้อย มีดังนี้ 
(๑ ) ค ณ ะที่ ป รึ ก ษ ำ /ผู้ เชี่ ย ว ช ำ ญ  มี ห น้ าที่  ให้ ข้ อ เส น อ แ น ะ  ค า แ น ะน า  ข้ อ มู ล 

ทางวิชาการ การสังเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์  และเทคนิคการปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณภัย  
ที่เกิดขึ้น โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่ผู้อ านวยการท้องถิ่น
เห็นสมควร 
    (๒) ศูนย์ข้อมูลประชำสัมพันธ์ร่วม มีหน้าที่ ประสานข้อมูลเหตุการณ์กับส่วนต่างๆ      เพ่ือ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและสื่อมวลชน รวมทั้งปฏิบัติการทางจิตวิทยามวลชน  
    (๓) ส่วนปฏิบัติกำร มีหน้าที่ ปฏิบัติการลดอันตรายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยรักษาชีวิตและปกป้อง
ทรัพย์สิน เข้าควบคุมสถานการณ์ ฟ้ืนฟูสู่สภาวะปกติ ค้นหาและกู้ภัย กู้ชีพ รักษาพยาบาล การแพทย์และสาธารณสุข รักษา
ความสงบเรียบร้อย การจราจร ผจญเพลิง โครงสร้างพ้ืนฐาน สารเคมีและวัตถุอันตราย กัมมันตรังสี ส่งก าลังบ ารุง การขนส่ง 
อพยพ และบริหารจัดการผู้เสียชีวิต  
    (๔) ส่วนอ ำนวยกำร มีหน้าที่ ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์  แจ้งเตือนภัย 
รวบรวม ประสานข้อมูล และประเมินความต้องการและความจ าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากร  ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึง
จัดเตรียมเอกสารและวางแผนเผชิญเหตุโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนปฏิบัติการเป็นฐานด าเนินการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุน
สถานที่ปฏิบัติงานแก่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อบต.แวงน้อย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.แวงน้อย  
    (๕)  ส่วนสนับสนุน มีหน้าที ่ดังนี้ 
           (๕.๑) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านที่จ าเป็น เพ่ือให้การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
บริการสังคม พลังงาน บริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว พ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
ฟ้ืนฟู และงานชุมชน 
           (๕.๒) ตอบสนองการร้องขอรับการสนับสนุนในด้านงบประมาณ การเงินและการบัญชี และ
การรับบริจาค ฯลฯ 
    ทั้งนี้ การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๔-๒ : 
(ตัวอย่าง) การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการกูชี้พกูภ้ยั 

-ผูอ้  านวยการโรงเรียนในพ้ืนท่ี 

-ผูน้ าชุมชน เช่น ปราชญช์าวบา้น  ฯลฯ 

 

ที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญ 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภำพที่ ๔-๒ : กำรจัดบุคลำกรประจ ำศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินท้องถิ่น 

 
หมายเหตุ : การจัดบุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นปรับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความ
รุนแรงของสาธารณภัย และตามที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นท่ี 
  ๔.๒ กำรประกำศเขตพื้นที่ประสบสำธำรณภัย 
        เพ่ือประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ให้ยุติโดยเร็ว แผนการป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้ผู้อ านวยการจังหวัดเป็นผู้ออกประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยขนาดเล็ก (เขตพ้ืนที่ 
อปท.และอ าเภอ)  และพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยขนาดกลาง (เขตพ้ืนที่จังหวัด) ดังนั้น   เมื่อผู้อ านวยการจังหวัดประกาศเขต
พ้ืนที่ประสบสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ดังนี้  
 

ผู้อ ำนวยกำรท้องถิ่น 

ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน อบต.แวงน้อย 

ส่วนปฏิบัติกำร 

- รองนายก คนที่ ๑ 
- ฝ่ายป้องกันและรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
- กองช่าง/ส่วนโยธา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล 
- ก านัน 
- ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
- สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย 

ทุกหมู่บ้าน 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น      

อปพร. /ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 
                   ฯลฯ 

 
 

ส่วนสนับสนุน ส่วนอ ำนวยกำร 

- ปลัด อบต.แวงน้อย 
- ส านักปลัด อบต.แวงน้อย 
- ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
- สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น  อปพร. 
/ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 

- รองนายก คนที่ ๒ 
- กองสวัสดิการและสังคม 
- ส านักการศึกษา 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- กองคลัง 
- ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
- สมาชิกสภา อบต.แวงน้อย 
- อาสาสมัครต่างๆ  เช่น อปพร. 

/ต ารวจบ้าน /อสม. 
- ผู้น าชุมชน 

ฯลฯ 
 
 

- กองวิชาการและแผนงาน 
(เทศบาล) 

- ส านักปลัด อบต.  
(งานประชาสัมพันธ์) 

- ฯลฯ 

ศูนย์ข้อมูลประชำสัมพันธ์ร่วม 
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          (๑) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นในฐานะผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด และผู้อ านวยการอ าเภอตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
          (๒) ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น มีอ านาจสั่งการ ควบคุม และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานและอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  
          (๓) เมื่อเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นแห่ง
พ้ืนที่นั้นเข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่โดยเร็วเป็นล าดับแรก และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอและ
ผู้อ านวยการจังหวัดทราบ ในกรณีที่ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐที่อยู่   นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ของตน ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอ หรือผู้อ านวยการ
จังหวัด เพื่อสั่งการโดยเร็ว  
          (๔) ในกรณีที่พ้ืนที่ที่เกิดหรือจะเกิดสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อ านวยการท้องถิ่น
หลายคน ผู้อ านวยการท้องถิ่นคนหนึ่งคนใด จะใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่เข้าด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยเร็วไปพลางก่อนแล้วให้แจ้งผู้อ านวยการท้องถิ่นอ่ืนทราบโดยเร็ว 
          (๕) เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ใด ให้เป็นหน้าที่
ของผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้น  ที่จะสนับสนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
          (๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว และให้น า
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนเผชิญเหตุที่มีอยู่มาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 
          (๗) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ พิจารณาระเบียบงบประมาณและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มุ่งประโยชน์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นล าดับแรกๆ 
          (๘) หากเหตุการณ์สาธารณภัยนั้นเกินขีดความสามารถและศักยภาพของท้องถิ่นนั้นๆ จะรับมือกับ
สาธารณภัยนั้นๆ ได้ และผู้อ านวยการท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ให้แจ้งผู้อ านวยการอ าเภอเพ่ือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนในเขตพ้ืนที่อ าเภอให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย เพ่ือป้องกัน 
บรรเทา และลดผลกระทบจากสาธารณภัยให้ยุติโดยเร็ว 
      ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย ปรากฏตามภาคผนวก ฐ 

  ๔.๓ กำรประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
     เมื่อมีการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยแล้ว หากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็น      ภัยพิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัย แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหาย    แก่ผู้ใด ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ด าเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ     ที่กระทรวงการคลังก าหนดต่อไป โดยมี “คณะกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ” (ก.จ.ภ.อ.)    มีนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอ าเภอเป็นประธาน มีผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอนั้นหนึ่งคนส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอ าเภอหรือ   กิ่ง
อ าเภอที่รับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือเสนอต่อ “คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด”(ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือ
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด โดยมี ก.ช.ภ.อ. เป็นผู้ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการส ารวจความเสียหายดังกล่าวข้างต้น 
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 ๔.๔ กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน 
     ๔.๔.๑  หลักกำรปฏิบัติ 
       (๑)  กำรรำยงำนตัวและทรัพยำกรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ให้เจ้าหน้าที่เจ้า
พนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงานเข้ารายงานตัวที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอในพ้ืนที่ที่เกิดภัย ก่อนรับ
มอบภารกิจและพ้ืนที่รับผิดชอบ ไปปฏิบัติ 
       (๒)  กำรเข้ำควบคุมสถำนกำรณ์ ค ำนึงถึงหลักกำร ดังนี้ 
        (๒.๑)  กำรปฏิบั ติ กำรระยะ ๒๔  ชั่ ว โมงแรก  เน้ นการค้นหาผู้ รอดชี วิต  การ
รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ น้ าดื่ม อาหารปรุงส าเร็จ เสื้อผ้า ฯลฯ 
         (๒.๒)  กำรปฏิบัติกำรระยะ ๒๔-๔๘ ชั่วโมง (1-2 วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต และ
ทรัพย์สิน สืบหาญาติ จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว 
        (๒.๓)  กำรปฏิบัติกำรระยะ ๔๘-๗๒ ชั่วโมง (๒-๓ วัน) เน้นการค้นหาผู้รอดชีวิต การสืบหา
ญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สินและข้อมูลการให้ความ
ช่วยเหลือ ฯลฯ 
          (๒.๔)  ก ำ รป ฏิ บั ติ ก ำ รค้ น ห ำห ลั ง ร ะย ะ  ๗ ๒  ชั่ ว โม งขึ้ น ไป  (ห ลั ง  ๓  วั น 
ขึ้นไป) ให้พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาระยะ ๑-๓ วันแรก โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคนก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อม
ทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  
ฯลฯ 
      ๔.๔.๒ กำรควบคุมสถำนกำรณ์และกำรเผชิญเหตุ 
               อบต.แวงน้อย ได้วางแผนการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยก าหนด
โครงสร้างองค์กร ข้อมูลการสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุม การสั่งการ และการใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือให้การ
จัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  (๑) การรับแจ้งเหตุและการรายงาน 
     ให้ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสถานการณ์         สาธารณภัย 
ด้านการปฏิบัติการระงับบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความถูกต้อง 
ชัดเจน รวดเร็ว โดยให้ชุมชน/หมู่บ้านส ารวจความเสียหายและความต้องการเบื้องต้นตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย แล้ว
รายงานต่อกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย 
  (๒) การประเมินสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
           (๒.๑) น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดข้ึน     (๒ .๒ ) 
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เลือกทางที่ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 
       (๒.๓) มีการคาดการณ์เพ่ิมเติมในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึน การขอรับการสนับสนุน
เพ่ิมเติม 
       (๒.๔) การจัดการข้อมูล ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้น าในการสอบถามส ารวจข้อมูลสถานที่ สิ่งที่
เป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย พร้อมทั้งบันทึกวัน เวลา ชื่อที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล และรายงานข้อมูล            ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
อบต.แวงน้อย ทราบ มีการบรรยายสรุปให้ลูกทีมทราบ ก าหนดพ้ืนที่อันตราย พ้ืนที่ปฏิบัติการ พ้ืนที่ปลอดภัย รวมทั้งตัด
ระบบต่างๆ ได้แก่ แก๊ส ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อนักกู้ภัย 
   (๒.๕) การสั่งการ ผู้สั่งการต้องเป็นคนเดียวที่สามารถชี้แจงการปฏิบัติได้ การสั่งการต้อง
ชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีความมั่นใจและเด็ดขาด หัวหน้าหน่วยหรือผู้ควบคุมชุดปฏิบัติการต้องรายงานตัว  ต่อผู้อยู่ในเหตุการณ์ 
และต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ ทั้งก่อนการปฏิบัติและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
 (๒.๖) การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ 
ผลการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขและน าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ 
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          (๓)  การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
         แนวทางปฏิบัติในการบัญชาการเหตุการณ์ ( Incident Command)อบต.แวงน้อย ก าหนด
โครงสร้างองค์กรปฏิบัติรับผิดชอบในการจัดการ      สาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินในแบบโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
อบต.แวงน้อย (การจัดการสาธารณภัยระดับ ๑) โดยมีผู้อ านวยการท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.แวง
น้อย มีอ านาจในการควบคุม สั่งการ และบัญชาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดข้ึนในพื้นที ่หากสาธารณภัยที่
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ อบต.แวงน้อย ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบจ านวนมาก และผู้อ านวยการจังหวัด
ตัดสินใจยกระดับการจัดการสาธารณภัยของ อบต.แวงน้อย เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ ๒) ศูนย์
ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น อบต.แวงน้อย จะรับข้อสั่งการจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปปฏิบัติ 
โดยไดก้ าหนดรูปแบบองค์กรปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ตามตารางท่ี ๔-๑  
 
ตำรำงท่ี ๔-๑  :  รูปแบบองค์กรปฏิบัติในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระดับพ้ืนที่ 
 

ระดับกำรจัดกำร 
สำธำรณภัย 

องค์กรรับผิดชอบ 
กำรจัดกำรสำธำรณภัย 

ในภำวะปกติ 
 

องค์กรรับผิดชอบ 
ในภำวะฉุกเฉิน 

(เมื่อเกิด 
หรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย) 

ผู้บัญชำกำร 
(ผู้มีอ ำนำจ 

ตำมกฎหมำย) 

ระดับ ๑ 
(อ าเภอ/เทศบาล     

เข้าควบคุมสถานการณ์) 

กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ 
- กอปภ.ทต. .....๑......แห่ง 
 
กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 
(กอปภ.อ.) จ านวน....๑...แห่ง 

- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น 
  โดย กอปภ.อปท. จัดตั้ง 
 
 
 
- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ    
  (ศบก.อ.) จ านวน.....๑....แห่ง 
  โดย กอปภ.อ. จัดตั้ง 

ผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น 

 
 

 
ผู้อ านวยการ

อ าเภอ 

  
 
     (๔) การค้นหาและช่วยชีวิต 
           - ก าหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเข้าพ้ืนที่
ประสบภัย 
           - สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว โดยสั่งใช้หน่วย กู้ชีพกู้ภัยเข้า
ปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย 
           - กรณีมีสถานการณ์รุนแรง ควรจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการกู้ภัย 
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ตำรำงท่ี ๔-๒ :  กำรปฏิบัติขณะเกิดภัยของ อบต.แวงน้อย 

ล ำดับที่ กำรปฏิบัติ ส่วนงำนที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
(ระบุเบอร์
โทรศัพท์) 

๑ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น (ตามข้อ ๔.๑) ส่วนอ ำนวยกำร  
๒ รับแจ้งเหตุและรำยงำนสถำนกำรณ์ 

  จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพ่ือรับแจ้งเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย และกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอ าเภอทราบเพ่ือจะได้เสนอ    ผู้ว่าราชการจังหวัด/
ผู้อ านวยการจังหวัด พิจารณาประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย และประกาศ
เขตพ้ืนที่การให้ความช่วยเหลือฯ ต่อไป            จนกว่าสถานการณ์สิ้นสุด 

ส่วนอ ำนวยกำร  

๓ ออกส ารวจพ้ืนที่และประเมินสถานการณ์ 
จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าส ารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ เพ่ือวางแผนรับมือกับ
สถานการณ์ภัย 

ส่วนอ ำนวยกำร  

๔ ประเมินสถำนกำรณ์ในภำวะฉุกเฉิน 
  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยเพ่ือการตัดสินใจ
แก้ปัญหา โดยพิจารณาเรื่องความรุนแรง ระยะเวลาการเกิดภัย พ้ืนที่และ
ประชาชนผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ความเปราะบาง และความสามารถของพื้นที่ใน
การรับภัย แนวโน้มการเกิดภัยซ้ าขึ้นอีก ภัยที่ตามมา รวมถึงภัยที่มีความซับซ้อน 
เพ่ือก าหนดแนวทางการตอบโต้และการแจ้งเตือนภัย 

ส่วนอ ำนวยกำร  

๕  บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ  ส่วนอ ำนวยกำร  
๖  แจ้งเตือนประชำชน 

  (๑) ตรวจสอบข้อมูลยืนยันความถูกต้องของการเกิดสาธารณภัยจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทุกแหล่ง ก่อนแจ้งเตือนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด  
  (๒) ด าเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ประสบภัยและพ้ืนที่ข้างเคียง โดย
สื่อ ข่ายการสื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน 
หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 
  (๓) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย    บ่ง
บอกถึงอันตรายที่ก าลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการปฏิบัติของ 
ประชาชน รวมทั้งวิธีการแจ้งเหตุ โดยต้องแจ้งเตือนจนกว่าสถานการณ์ภัย จะ
สิ้นสุด 
  (๔) ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัย          ไม่
สามารถใช้ได้ ให้ใช้สัญลักษณ์การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืน
ที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว เป็นต้น 

ส่วนอ ำนวยกำร  

๗ อพยพผู้ประสบภัย  
กรณีเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ และมีผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้นจะ
เกิดอันตราย โดยอพยพเฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่การป้องกันและบรรเทา   สาธารณ
ภัย พร้อมทั้งรายงานผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามล าดับ 

ส่วนปฏิบัติกำร  



ล ำดับที่ กำรปฏิบัติ ส่วนงำนที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
(ระบุเบอร์
โทรศัพท์) 

รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ ๔.๗ 
๘ ก ำหนดพื้นที่เตรียมปฏิบัติกำร (Staging Area)  

เป็นพ้ืนที่เตรียมปฏิบัติการจัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและพักรอชั่วคราว
ของทรัพยากร (วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักกล ยานพาหนะ)   ที่ได้มาและ
พร้อมใช้ เพ่ือรอการสั่งใช้ทรัพยากร  

ส่วนอ ำนวยกำร  

๙ ระดมทรัพยำกรเข้ำสนับสนุนกำรจัดกำรสำธำรณภัย 
  (๑) ระดมทรัพยากร ทั้งก าลังคน วัสดุอุปกณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร มายังจุด
รวบรวมทรัพยากรเพ่ือรอรับการมอบหมายภารกิจ ให้พร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง 
เพ่ือรอการสั่งใช้เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย 
  (๒) ระดมทรัพยากรเข้าพ้ืนที่ เตรียมปฏิบัติการ (Staging Area) พร้อมทั้ง
จัดเตรียม เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
พลังงาน เพ่ือจัดการสาธารณภัย 

ส่วนสนับสนุน  

๑๐ ก ำหนดและแบ่งโซนพื้นที่ในกำรสนับสนุนกำรเผชิญเหตุ  
ออกเป็น....๓....โซน ประกอบด้วย      
      โซนที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๒,๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒ มีผู้ใหญ่บ้าน รับผิดชอบ
พ้ืนที่ 
      โซนที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ ๑, ๓, ๕, ๑๓ มีผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบพื้นท่ี 
      โซนที่ ๓ ประกอบด้วย หมู่ ๔, ๗, ๑๑ มีผู้ใหญ่บ้าน รับผิดชอบพื้นท่ี 
หมายเหตุ : สามารถปรับโซนพื้นท่ีได้ตามสถานการณ์และขนาดของพ้ืนที่ 

ส่วนอ ำนวยกำร  

๑๑ จัดชุดปฏิบัติกำรเคลื่อนที่เร็วเข้ำปฏิบัติกำรจัดกำรสำธำรณภัย 
  สั่งให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าปฏิบัติการในพ้ืนที่ประสบภัย เพื่อควบคุมสถานการณ์
ไม่ให้ลุกลามขยายตัว 
 

ส่วนปฏิบัติกำร  

 ให้เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน และอาสาสมัครต่างๆ ที่มาร่วมปฏิบัติงาน        เข้า
รายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.แวงน้อย ก่อนรับมอบภารกิจและพ้ืนที่
รับผิดชอบไปปฏิบัติ รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าสนับสนุนจัดการสา
ธารณภัย 
 
 

ส่วนปฏิบัติกำร  

๑๒ กำรเผชิญเหตุ 
 (๑) กำรปฏิบัติกำรระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก ให้ความส าคัญในการค้นหา
ผู้รอดชีวิตเป็นล าดับแรก ต่อด้วยการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ มีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 

 (๑.๑) ก าหนดเขตและกันเขตพ้ืนที่ประสบภัย ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องเข้าพ้ืนที่ประสบภัยโดยเด็ดขาด 

 (๑.๒) สนธิก าลังเข้าปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว ดังนี้ 
         (๑.๒.๑) สั่งการให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีศักยภาพเข้าปฏิบัติงาน  ใน

ส่วนปฏิบัติกำร  



ล ำดับที่ กำรปฏิบัติ ส่วนงำนที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
(ระบุเบอร์
โทรศัพท์) 

พ้ืนที่ประสบภัย 
         (๑.๒.๒) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือ เครื่องจักร  ที่

จ าเป็นในการกู้ชีพกู้ภัย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัย 
         (๑.๒.๓) อพยพประชาชนและสัตว์เลี้ยงตามความจ าเป็นของ

สถานการณ์ภัย 
                (๑.๒.๔) กรณีพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่วิกฤต ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่     โดย
ทางรถยนต์หรือทางเรือได้ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จาก
หน่วยงานทหารหรือต ารวจในพื้นที่ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างเร่งด่วน 
                (๑.๒.๕) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือน
เสียหายอย่างเร่งด่วนเป็นล าดับแรก และจัดระเบียบศูนย์พักพิงชั่วคราว พร้อม
ทั้งลงทะเบียนผู้อพยพ 
                (๑.๒.๖) ระดมก าลังแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลใกล้เคียง เข้าช่วยปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัย 
                (๑.๒.๗) กรณีโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับความเสียหายให้เร่งซ่อมแซม
เส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และประปา แล้วแต่กรณี   ให้สามารถใช้
การได้หรือจัดท าระบบส ารองเพ่ือให้ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ 
                (๑.๒.๘) จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคพ้ืนฐาน ตลอดจนจัดหา
อาหารที่ปรุงส าเร็จ น้ าดื่ม เครื่องยังชีพที่จ าเป็นให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ประสบภัยให้เพียงพอและท่ัวถึง 
 
  (๒) กำรปฏิบัติกำรระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) ให้ความส าคัญใน
การค้นหาผู้รอดชีวิตและทรัพย์สิน การสืบหาญาติ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
การรักษาพยาบาล การจัดการศพ อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค เครื่องครัว ข้อมูล
สถานการณ์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๒.๑) ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เพ่ือก าหนด
มาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเกิดภัยและจัดท าบัญชี    การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
        (๒.๒) จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล และเวชภัณฑ์  ที่
จ าเป็นมายังพื้นที่ประสบภัยและเตรียมสถานพยาบาลส ารองให้เพียงพอ 
        (๒ .๓) จัดส่งปัจจัยสี่ที่ จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อาหาร น้ าดื่ม 
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นต้น มายังศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (๒.๔) ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายจาก           สา
ธารณภัย พร้อมทั้งติดป้ายเตือน หรือวางแผนปิดกั้นช่องทางจราจร       ให้
ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบ จัดเจ้าหน้าที่ต ารวจหรืออาสาสมัครอ านวยความ
สะดวกการจราจรในจุดอันตราย 
        (๒.๕) รักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรในพ้ืนที่ประสบภัยและ



ล ำดับที่ กำรปฏิบัติ ส่วนงำนที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
(ระบุเบอร์
โทรศัพท์) 

ศูนย์พักพิงชั่วคราว 
        (๒.๖) ตั้งศูนย์ข้อมูลผู้ประสบภัย เพ่ือรวบรวมและเป็นแหล่งข้อมูล   ใน
การติดต่อประสานงานให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตได้ 
  (๓) กำรปฏิบัติกำรระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ให้ความส าคัญกับ
การค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจากปฏิบัติการระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมงแรก 
การสืบหาญาติ การรักษาพยาบาล การจัดการศพ การสงเคราะห์เบื้องต้น 
อาหาร น้ าดื่ม ยารักษาโรค เงินชดเชย การค้นหาทรัพย์สิน และข้อมูลการให้
ความช่วยเหลือ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        (๓.๑) กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมากให้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เก็บ
รักษาศพในระยะแรก (วัดและตู้แช่ศพ) พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจ
ชันสูตรเบื้องต้น บันทึกข้อมูลศพ การเก็บรักษาหลักฐาน และเตรียมข้อมูล
ทั้งหมดเพ่ือการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
        (๓.๒) การจัดหน่วยบริการประกันสังคมเคลื่อนที่และให้บริการทางการ
แพทย ์
        (๓.๓)  การประเมินสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสาน การ
ช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานรับข้อมูลความเสียหายเบื้องต้น ความ
ต้องการเบื้องต้น 
  (๔) กำรปฏิบัติกำรระยะ ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) ขึ้นไป ให้พิจารณาสนับสนุน
การปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ ชั่วโมงแรก (๑ วัน) เป็นล าดับแรกก่อน    การ
ปฏิบัติการค้นหาระยะ ๒๔ – ๔๘ ชั่วโมง (๑ – ๒ วัน) และการปฏิบัติการค้นหา
ระยะ ๔๘ – ๗๒ ชั่วโมง (๒ – ๓ วัน) ตามล าดับ โดยเน้นการช่วยเหลือชีวิตคน
ก่อน ตามด้วยทรัพย์สิน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง ตลอดจนการสับเปลี่ยนก าลังพลเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

๑๓ ปกป้องสถานที่ส าคัญ เช่น โรงพยาบาล  โรงเรียน วัด เขตพระราชฐาน แหล่ง
โบราณสถาน (ถ้ามี) เป็นต้น และปกป้องระบบสาธารณูปโภค  เช่น ระบบไฟฟ้า  
ระบบประปา เป็นต้น 

ส่วนปฏิบัติกำร  

๑๔ กำรจัดตั้งและบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว (กรณีทีม่ีการอพยพ)  
รายละเอียดตามข้อ ๔.๑๐  

ส่วนสนับสนุน  

๑๕ สงเครำะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจัดส่งปัจจัยสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น 
อาหาร น้ าดื่ม และเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ไปยังพ้ืนที่ประสบภัย 

ส่วนสนับสนุน  

๑๖ กำรประเมินควำมเสียหำยและควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือในช่วงขณะเกิดภัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ส ารวจและจัดท าข้อมูลความต้องการของ
ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น และรายงานให้อ าเภอเพ่ือประกอบการร้องขอการ
สนับสนุน และน าไปก าหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการช่วยเหลือ เช่น ความ

ส่วนอ ำนวยกำร  



ล ำดับที่ กำรปฏิบัติ ส่วนงำนที่
รับผิดชอบ 

หน่วยรับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
(ระบุเบอร์
โทรศัพท์) 

ช่วยเหลือ ด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล เป็นต้น  

๑๗ จัดตั้งศูนย์ประสำนข้อมูลร่วม (Joint Information Center : JIC)  
ณ พ้ืนที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 
เพ่ือท าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม
การจัดการเหตุฉุกเฉิน และเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มี
การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับสื่อข่าวสารทุก
ประเภทที่ได้รับการกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารให้
เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะเข้ามาอยู่รวมกันใน  ศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 

ศูนย์ข้อมูล
ประชำสัมพันธ์

ร่วม 

 

๑๘ -  กรณีมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก จัดให้มีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่การปฏิบัติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหรือ ตามบันทึกข้อตกลง
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ก าหนดให้มีสถานที่รองรับศพ เก็บรักษาศพ (วัดและตู้แช่ศพ) และการเคลื่อนย้าย
ศพ หรือน าศพไปตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยงข้อง
อย่างเป็นระบบ 

ส่วนปฏิบัติกำร  

๑๙ เมื่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ยุติแล้ว ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นรายงานสถานการณ์
สาธารณภัยให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ และเมื่อมีการประกาศหรือยืนยัน
สถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนที่ยุติลงแล้ว ให้ด าเนินการอพยพประชาชนกลับ
ที่ตั้งอย่างปลอดภัย 

ส่วนอ ำนวยกำร  

๒๐ อพยพกลับ กรณีสถานการณ์สาธารณภัยยุติ 
  เมื่อได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น าชุมชน
หรือกลุ่มผู้น าอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการอพยพกลับไปสู่
ที่อยู่อาศัยต่อไป โดยจัดระเบียบและล าดับก่อนหลังการอพยพกลับ พร้อมทั้ง
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

ส่วนปฏิบัติกำร  

๒๑ หำกสถำนกำรณ์สำธำรณภัยมีควำมรุนแรง และหรืออาจจะเกิดสาธารณภัย
ซ้ าซ้อน เกินขีดความสามารถของ อบต.แวงน้อย ให้ร้องขอขอรับการสนับสนุน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหรืออ าเภอ 
  ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา    สา
ธารณภัย เทศบาลต าบลแวงน้อย และกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอ าเภอเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ส่วนอ ำนวยกำร  
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    ๔.๕ กำรสื่อสำรในภำวะฉุกเฉิน 
       การเตรียมความพร้อมด้านระบบและเครื่องมือสื่อสาร อบต.แวงน้อย มอบหมายให้   นายจ านงค์  
หน่ายโสก ปลัด อบต.แวงน้อย เป็นผู้ก ากับดูแลและใช้งานความถี่วิทยุ ๑๕๖.๘๒๕MHz  เพ่ือใช้เป็นความถี่วิทยุกลางส าหรับ
ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ส าหรับการประสานงาน  ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจการอ่ืนๆ ในภาวะปกติ และในภาวะไม่ปกติ โดยก าหนดให้ จ่าเอกนรินทร์ชัย  งบกระโทก 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้งานภายใน อบต.แวงน้อย 
       ๔.๕.๑ กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรสื่อสำรกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
           (๑) จัดตั้งศูนย์สื่อสารและจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นให้ใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารดังกล่าวกับหน่วยงานอ่ืนได้ตามปกติโดยเร็วอย่างทั่วถึงทุก
พ้ืนที่ 
           (๒) ใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก 
       หน่วยงานหลักที่วางระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่  กองช่าง          อบต.แวงน้อย  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-009687 โทรสาร ๐๔๓-009688 
        ๔.๕.๒ หน่วยงำนสนับสนุน ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยงำน 

 

นำมเรียกขำน ควำมถี่วิทยุ โทรศัพท์ โทรสำร หมำยเหตุ 

๑ อ าเภอแวงน้อย  ๑๖๒.๑๕๐ MHz ๐๔๓-๔๙๙๐๕๓   

๒ ทต.แวงน้อย ห้วยหาด ๑๖๒.๕๕๐ MHz ๐๔๓-๔๙๙๐๖๗   

๓ สภ.แวงน้อย  ๑๕๒..๖๕๐ MHz ๐๔๓-๔๙๙๐๕๕   

๔ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอแวงน้อย 

  ๐๔๓-๔๙๙๐๗๒   

๕ รพ.แวงน้อย  ๑๕๕.๖๗๕ MHz ๐๔๓-๔๙๙๑๒๓   

กองอ ำนวยกำรป้องกัน 
และบรรเทำสำธำรณภัยจงัหวัด 

 โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๓๑๓๕๘ 
 โทรสาร  ............................................. 
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แผนภำพที่ ๔-๓ : ผังส่ือสำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย อบต.แวงน้อย 
    ๔.๖ กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรในภำวะฉุกเฉิน 
       เป็นระบบและกระบวนการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้ส่วน
ราชการและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่ก าหนดไว้ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจาย
ข่าว ฯลฯ และวิธีอ่ืนๆ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้องและลดความตื่นตระหนก โดยมอบให้ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ของ อบต.แวงน้อย เป็นหน่วยงานหลัก ด าเนินการ ดังนี้ 
       ๔.๖.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม (Join Information Center : JIC) ณ พ้ืนที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ภายใต้
การก ากับ ดูแล ของศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม เพ่ือท าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ   ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
กิจกรรมการจัดการเหตุฉุกเฉินและเป็นศูนย์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
จึงเป็นศูนย์กลางของการติดต่อส าหรับสื่อข่าวสารทุกประเภทที่ได้รับ การกลั่นกรอง และรับรองข้อมูล เพ่ือกระจายข้อมูล
ข่าวสารให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะควรต้องเข้ามาอยู่
รวมกันในศูนย์ประสานข้อมูลร่วม 
       ๔.๖.๒ ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการเกิดภัยจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครแจ้งเตือนภัย กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
แจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางการสื่อสารทุกชนิด 
       ๔.๖.๓ ด าเนินการแจ้งเตือนการเกิดภัยไปยังชุมชนพ้ืนที่ที่ประสบภัยและพ้ืนที่ข้างเคียง โดยสื่อ ข่ายการ
สื่อสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเตือนภัยที่มีอยู่ของชุมชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หอเตือนภัย โทรโข่ง เป็นต้น 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ประจ ำต ำบล 

  โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๙๙๐๗๑ 
โทรสาร ……………………………. 

สายด่วน ๑๖๖๙ 
 
 

 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและ              
บรรเทำสำธำรณภัยอ ำเภอ 

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๙๙๐๕๓-๔ 
โทรสาร 

…………………………………………… 

กองอ ำนวยกำรป้องกันและ 
บรรเทำสำธำรณภัย อบต.แวงน้อย 
โทรศัพท์ /โทรสาร ๐๔๓-009687 

โทรศัพท์ /โทรสาร ๐๔๓-009688    
ความถี่วิทยุ  ๑๕๖.๘๒๕ MHz 

 

กำรประปำส่วนภูมภิำค 
สำขำอ ำเภอพล 

โทรศัพท์ ๐๔๓-๓๓๑๓๕๘ 
 

กองอ ำนวยกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย 
เทศบำลต ำบลแวงน้อย 

โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๙๙๐๖๗ 
ควำมถ่ีวิทยุ ๑๖๒.๕๕๐

MHz 

องค์กรภำคเอกชน  
วิทยุชุมชนกลุม่อนุรักษ์ป่ำ 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๒๗๙๔๘๕ 
วิทยุสื่อสาร ๑๔๒.๒๐๐MHz 

(สมำคมเพื่อนภู) 
  
 

กำรไฟฟ้ำภูมิภำค 
สำขำย่อยอ ำเภอแวงน้อย 
โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๙๙๐๗๒  

 

สถำนีต ำรวจภูธร 
อ ำเภอแวงน้อย 

โทรศัพท์       
๐๔๓-๔๙๙๐๕๕ 
๑๕๒.๖๕๐ MHz 
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       ๔.๖.๔ ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยนั้นต้องชัดเจน ทันเวลา ถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็นข้อมูลที่บอกถึง
อันตรายที่ก าลังเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ ลักษณะ ขนาด จุดที่เกิดภัย รัศมีความเสียหายตามพ้ืนที่การปกครอง 
ช่วงเวลา ระยะเวลา ภัยจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรือไม่ และประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไร หรือต้องมีการอพยพหรือไม่ รวมทั้งวิธีการ
แจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ และการสื่อสารอ่ืนๆ โดยแจ้งเตือนภัยจนกว่าสถานการณ์ภัยจะสิ้นสุด 
       ๔.๖.๕ จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลเท่าที่จ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการของศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์แก่สื่อมวลชน และประชาชน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อมูล ข้อเรียกร้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ภัยหรือจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
       ๔.๖.๖ กรณีที่มีข่าวเชิงลบ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบต.แวงน้อย แจ้งข้อมูลข่าวสาร และชี้แจง
ข้อเท็จจริงให้สาธารณชนทราบ 

       ๔.๖.๗ ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ การสื่อสาร เครื่องมือ สัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้ได้   ให้ใช้สัญลักษณ์
การเตือนภัย เช่น ธง นกหวีด หรือการเตือนภัยอ่ืนที่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนไว้แล้ว    

              ๔.๗ กำรอพยพ 
       เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ใด และการอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น   จะเป็นอันตราย 
ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐    (ผู้บัญชาการ ผู้อ านวยการ 
และเจ้าพนักงานซึ่งได้รับมอบหมาย) มีอ านาจสั่งอพยพผู้ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่นั้นออกไปจากพ้ืนที่อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้  ให้
ด าเนินการอพยพไม่ต่ ากว่า ๑๒  ชั่วโมงก่อนเกิดสาธารณภัย และจัดให้มีกองก าลังเจ้าหน้าที่เข้ารักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ือ
ป้องกันทรัพย์สินของประชาชน ให้ผู้น าชุมชนและหน่วยงานปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
       ๔.๗.๑ การตัดสินใจอพยพ 
           (๑) การตัดสินใจอพยพในเขต อบต.แวงน้อย ก าหนดให้ นายกอบต.แวงน้อย    ในฐานะ
ผู้อ านวยการท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีปลัด 
อบต.แวงน้อย ในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น เป็นผู้ช่วย 
           (๒) การตัดสินใจอพยพในเขตพ้ืนที่หมู่บ้าน ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้ตัดสินใจ
และควบคุมการอพยพประชาชนออกจากพ้ืนที่ประสบภัย โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา อบต.แวงน้อย เป็นผู้ช่วย ทุก
ขั้นตอนการปฏิบัติต้องประสานการปฏิบัติและรายงานสถานการณ์ไปยัง          นายก อบต.แวงน้อย  ในฐานะผู้อ านวยการ
ท้องถิ่น เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๗๖๕๕๗๕ 
       ๔.๗.๒ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน ประชาชนต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมส าหรับ  การอพยพ โดย
จัดเตรียมกระเป๋าที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารส าคัญ ของใช้จ าเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ าดื่ม เท่าท่ีจ าเป็น รวมทั้งดูแล
สภาพจิตใจในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิดบ้านเรือนให้มิดชิดที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ และเดินทางไป
รวมกัน ณ จุดนัดหมายประจ าชุมชนโดยเร็ว 
       ๔.๗.๓ หน่วยอพยพ ต้องศึกษาเส้นทางที่จะเข้าสู่พ้ืนที่เป้าหมาย และตรวจสอบสภาพของยานพาหนะ
ส าหรับการอพยพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือผู้น าหมู่บ้านทุกระยะ 
ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าในขั้นตอนการอพยพต่อผู้อพยพ พร้อมทั้ งจัดระเบียบและจัดแบ่งประเภทของบุคคลตามล าดับ
ความเร่งด่วน เช่น ผู้ป่วยทุพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรี ตามล าดับ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง และด าเนินการปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการอพยพท่ีก าหนดไว้ 
       ๔.๗.๔ จัดระเบียบสถานที่อพยพและการอ านวยความปลอดภัย ดังนี้ 
           (๑) ท าความสะอาดสถานที่ปลอดภัย 
           (๒) จัดระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา เป็นต้น 
           (๓) จัดให้มีการลงทะเบียนผู้อพยพ เพ่ือตรวจสอบจ านวนผู้อพยพที่ยังติดค้าง  อยู่ภายในพ้ืนที่
เสี่ยงภัย โดยมีการจัดท าแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า 
           (๔) จัดพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนแต่ละครอบครัว หรือแต่ละชุมชน 
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           (๕) จัดระเบียบเวรยามรักษาความปลอดภัย โดยอาจขอก าลังจากผู้อพยพ 
        ๔.๗.๕ จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลความปลอดภัยบ้านเรือนของผู้อพยพ และควรประสานเจ้าหน้าที่
ต ารวจในท้องที่เพ่ือจัดส่งก าลังสายตรวจ อปพร. หรืออาสาสมัคร ไปดูแลบ้านเรือนผู้อพยพเป็นระยะ แต่ถ้าสถานการณ์
ล่อแหลมมีความเสี่ยง ควรงดออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด แต่ถ้าสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควร
น าข้อมูลกลับมารายงานให้ผู้อพยพทราบโดยทันที เพ่ือป้องกันมิให้    ผู้อพยพเกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของตน 
         ๔.๗.๖ จัดให้มีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ ให้หน่วยงานอพยพอ านวย      ความสะดวกด้าน
ปัจจัยสี่ ปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ บริการอาหารและน้ าดื่ม การดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ จัดเป็น
สัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร จัดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จัดระบบการรับของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
    ๔.๗.๗ รายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากสื่อทุก
ช่องทางรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแจ้งให้ผู้อพยพทราบทุกระยะ เพ่ือให้ผู้อพยพคลายความ
วิตกกังวล 

      ๔.๘ แนวทำงปฏิบัติในกำรประเมินควำมเสียหำยและควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ (Damage and 
Need Assessment : DANA) 
         กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย จะประเมินความเสียหายและความ
ต้องการความช่วยเหลือภายในพ้ืนที่ประสบภัย โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหาย     ที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย มี
หลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๔.๘.๑ กำรประเมินแบบรวดเร็ว (rapid assessment) จะกระท าทันทีภายหลังมีเหตุการณ์สา
ธารณภัยเกิดขึ้น โดยมากภายในสัปดาห์แรกของการเกิดภัย เป็นการประเมินแบบคร่าวๆ          เพ่ือรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการ สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังจากเกิดภัย และทรัพยากรที่จ าเป็นทุกๆ ด้าน               ทั้งผู้ประสบภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สิ่งแวดล้อม ล าดับความส าคัญก่อน – กลัง การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพ่ือให้ทันต่อความต้องการในภาวะฉุกเฉิน 
         ๔.๘.๒ กำรประเมินแบบละเอียด (detailed assessment) จะด าเนินการทันที   เมื่อภาวะฉุกเฉิน
สิ้นสุดลง หรืออย่างน้อยภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพ้ืนที่ประสบภัย เป็นการระบุ
มูลค่าความเสียหายทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประมาณการด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการให้ความ
ช่วยเหลือและความต่อเนื่อง ทั้งนี้ จ าเป็นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ      ในแต่ละสาขาด าเนินการประเมินความเสียหายและความ
ต้องการในแต่ละด้าน 
    เมื่อประเมินความเสียหายและทราบความต้องการความช่วยเหลือแล้ว ให้น าข้อมูล    ที่ได้มาท าการ
วิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเองและจัดท ารายงานสรุปเสนอผู้อ านวยการ
ท้องถิ่นเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความเสมอภาคและทั่วถึง  รวมถึงการขอรับความต้องการความช่วยเหลือ
เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการก าจัดสิ่งปฏิกูล ความ
ช่วยเหลือด้านสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ เป็นต้น 
    ทั้งนี้ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ (Damage 
and Need Assessment : DANA) ตามภาคผนวก ด (ตัวอย่าง) แบบประเมินภัยพิบัติขั ้นต้น ระยะที ่ ๑   (Initial 
Disaster Assessment Form) 

   ๔.๙ กำรรับ-จ่ำยส่ิงของบริจำค 
         หากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย พิจารณาเห็นว่า     มีความ
จ าเป็นต้องจัดให้มีการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้ด าเนินการ    ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือ         ผู้ประสบสา
ธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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        (๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
        (๔) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้       ของศูนย์รับ
บริจาคเพ่ือการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
       โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรับ-จ่ายสิ่งของบริจาค ดังนี้ 
       ๔.๙.๑ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และก าหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค 
       ๔.๙.๒  อบต.แวงน้อย หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดระเบียบ การเก็บรักษาเงิน
บริจาคและสิ่งของบริจาค รวมถึงสถานที่เก็บรักษาสิ่งของบริจาค และวิธีแจกจ่ายเงินและสิ่งของบริจาค เพ่ือให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเสมอภาค 
       ๔.๙.๓ จัดท าบัญชีการรับ-จ่าย สิ่งของบริจาคไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือควบคุมระบบข้อมูล  ในการบริหาร
จัดการสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
       กรณีที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ     สาธารณภัย 
โดยที่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรนั้นไม่ได้รับมอบภารกิจใดๆ จากกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวง
น้อย ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและส่งมอบสิ่งของบริจาคเอง 

    ๔.๑๐ กำรบริหำรจัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว 
    การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวในระยะต้น และระยะกลาง    ให้ได้ผลดี 
จ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญ ได้แก่ 
    (๑) การดูแลด้านความปลอดภัย 
    (๒) การจัดการด้านสวัสดิการ อาหาร สุขาภิบาล และความเป็นอยู่ ให้มีความสะดวก 
    (๓) การรักษาพยาบาล และการควบคุมป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 
    (๔) การมีกิจกรรมฟ้ืนฟูสุขภาพจิตร่วมกันเพ่ือท าให้มีสุขภาพจิตที่ดี 
    (๕) การรวมกลุ่มเป็นแหล่งเดียวกันเพ่ือติดต่อขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 
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   ข้อพิจำรณำในกำรเลือกสถำนที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วครำว มีปัจจัยในการพิจารณา ดังนี้ 

ตำรำงที่ ๔-๓ : ข้อพิจำรณำในกำรเลือกสถำนที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วครำว 

ประเด็น ข้อพิจำรณำส ำหรับท ำเลที่ตั้ง 
ความปลอดภัย - ปลอดจากภัยคุกคามในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือภัยทางธรรมชาติ 

- ปลอดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนต่อผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราว 
การเข้าถึง - ง่ายต่อการเข้าถึงเพ่ือให้ความช่วยเหลือในช่วงวิกฤต 

- ค านึงถึงฤดูกาลและผลกระทบ (เช่น รถอาจจะเข้าไปไม่ได้ในหน้าฝน) 
สิ่งแวดล้อม - พิจารณาถึงภัยจากการปนเปื้อนสารพิษท้ังจากภายในและนอกพ้ืนที่ 

 
สาธารณูปโภค - ความเป็นไปได้ในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีอยู่เดิม ทั้งการประปา  

  สุขาภิบาล และการจัดการขยะ 
- ระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด เนื่องจากระบบน้ าและสุขาภิบาล ยังสามารถ 
  หาทางเลือกอื่นที่ไม่พึงพาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองได้ 

ปัจจัยดึงดูด - ในบริบทของเมือง อาจเกิดปัจจัยดึงดูดให้มีการย้ายเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราว            
  โดยไม่จ าเป็น 
 

อาชีพ - การเข้าถึงตลาดในท้องถิ่น 
- การเข้าถึงที่ท างาน 
- ทางเลือกและการเข้าถึงระบบขนส่ง 
 

ประเด็น ข้อพิจำรณำส ำหรับท ำเลที่ตั้ง 
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน - ต้องมีการบริการด้านการศึกษาและสุขอนามัย 

- มีการส ารวจ และวัดผลศักยภาพระบบสวัสดิการทั่วไปในพ้ืนที่ 
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม - ผู้อาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวมีสิทธิที่จะยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคม 

  และศาสนาในศูนย์พักพิงชั่วคราว 
- ตรวจสอบทัศนคติขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ ต่อกลุ่มผู้อยู่ 
  อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว 

      
  ให้กองสวัสดิการและสังคมหรือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีเทศบาล) หรือส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการบริหารศูนย์พักพิงชั่วคราว และประสานงานที่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งประสานงานกับกอง
อ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัดเพ่ือประสานการปฏิบัติในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว 
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แผนภำพที่ ๔-๔ : โครงสร้ำงศูนย์พักพิงชั่วครำว อบต.แวงน้อย 
หมายเหตุ : สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ำ/ผู้จัดกำรศูนย์พักพิงชั่วครำว 
(ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน) 

ฝ่ำยอ ำนวยกำรร่วม 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น ประสานงาน / 
ประชาสมัพันธ ์/ รักษาความสงบเรียบร้อย) 

ฝ่ำยปฏิบัติกำร 
(หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย เช่น บรรเทาทุกข์ 
/ ฟ้ืนฟู / พยาบาลและสุขภาพอนามัย) 

บทบำทหน้ำที่ 
๑. อ านวยการและบริหารจัดการต่างๆ เช่น 
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยของชุมชน
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์  
พักพิงชั่วคราว การรับบริจาค การประกอบ
และแจกจ่ายอาหาร ระบบสุขาภิบาลและ
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
๒. การจัดการพื้นที่ของศูนย์พักพิงช่ัวคราว
ของชุมชนให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ 
๓. การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่
จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตขณะที่อาศัยอยู่ใน
ศูนย์พกัพิงช่ัวคราว 
๔. ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
๕. การจัดพาหนะในการขนส่ง เช่น สิ่งของ 
ผู้ ป่ ว ย ใน ก รณี มี ผู้ เจ็ บ ป่ ว ย ต้ อ ง ไป ส่ ง
โรงพยาบาล เป็นต้น 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

บทบำทหน้ำที่ 
๑. บรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ คือ 
ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค 
๒. ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ 
ผู้ประสบภัยในชุมชน/หมู่บ้าน 
๓. ท าหน้าท่ีประสานกับผู้ประสบภัย    
ในกรณี ที่ ผู้ ประสบภั ยต้องการความ
ช่วยเหลือ 
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  ๔.๑๑ กำรยกเลิกสถำนกำรณ์สำธำรณภัย 
       (๑) ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
ตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งจนแน่ใจ และมีการยืนยันความชัดเจนว่าสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่  ภาวะปกติแล้ว ให้
ผู้อ านวยการท้องถิ่นรายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการอ าเภอทราบ เพ่ือประกาศยุติสถานการณ์  สาธารณภัยในพื้นท่ี 
       (๒) เมื่อได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้อ านวยการท้องถิ่น ผู้อ านวยการอ าเภอ ตามล าดับ  หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ประกาศยุติสถานการณ์ว่าสาธารณภัยได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อพยพทราบเพ่ือ
เตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป 
       (๓) เมื่อยกเลิกหรือปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ อบต.แวงน้อย ให้ส่งมอบภารกิจที่ต้องด าเนินการต่อ
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของหน่วยงานนั้นต่อไป เพ่ือความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
    ๔.๑๒ กำรอพยพกลับ 
         เมื่อประชาชนได้รับแจ้งข่าวการยกเลิกสถานการณ์สาธารณภัยอย่างชัดเจน ให้ผู้น าชุมชนหรือผู้น า
กลุ่มอพยพรีบแจ้งผู้อพยพเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการอพยพกลับและรอรับการแจ้ง       จุดอพยพกลับ โดยการจัด
ระเบียบและล าดับก่อนหลังของการอพยพกลับอย่างเป็นระบบไปสู่พ้ืนที่อยู่อาศัยเดิม              พร้อมทั้งประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลการอพยพกลับ 

    ๔.๑๓ กำรอพยพส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.แวงน้อย แบ่งประเภทของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะอพยพมาอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัยตามล าดับและความจ าเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งก าหนดพ้ืนที่รองรับการอพยพส่วน
ราชการ ครอบครัวส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า โดยการด าเนินการอพยพให้เป็นไปตามแผนอพยพ
ส่วนราชการ เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้ตามปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                             

    ๔.๑๔ กำรร้องขอรับกำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้ำงเคียง 
         ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีมาตรา     ที่เกี่ยวข้อง
กับการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังนี้ 
         มำตรำ ๒๑ เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตขององค์กรปกครอง       ส่วนท้องถิ่น
แห่งพ้ืนที่ใด ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นมีหน้าที่            เข้าด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้อ านวยการอ าเภอที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่นั้นและผู้อ านวยการจังหวัดทราบทันที 
         ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
         (๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัย 
         มำตรำ ๒๓ ระบุว่า เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    แห่งพ้ืนที่ใดให้
เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการท้องถิ่นซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นที่จะสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

    ๔.๑๕ กำรยกระดับกำรจัดกำรสำธำรณภัยจำกระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
         หากสถานการณ์สาธารณภัยในพ้ืนที่มีความรุนแรงและลุกลามต่อเนื่องยากต่อ       การรับมือ ให้
ผู้อ านวยการท้องถิ่นแจ้งกองอ านวยการป้องและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ (กอปภ.อ.) และ      กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) เพ่ือร้องขอให้ยกระดับการจัดการสาธารณภัยเป็นระดับ ๒ โดยใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา 
         ๔.๑๕.๑ พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย 
         ๔.๑๕.๒ จ านวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
         ๔.๑๕.๓ สถานการณ์ของภัยมีความรุนแรง หรืออาจมีสถานการณ์แทรกซ้อน มีการขยายตัวของภัย
ออกไป 
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         ๔.๑๕.๔ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น ก าลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ยานพาหนะ และ
อุปกรณ์พิเศษต่างๆ 
         ๔.๑๕.๕ ดุลยพินิจการประเมินศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยของผู้อ านวยการท้องถิ่น 

          
    ทั้งนี้ ให้ใช้เกณฑ์เงื่อนไขทางด้านพ้ืนที่/ประชากร/ความซับซ้อน/ศักยภาพ           ด้านทรัพยากร 
และวิจารณญาณหรือดุลยพินิจของผู้อ านวยการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเกณฑ์ในการยกระดับการ
จัดการสาธารณภัยจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ 
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บทท่ี ๕ 
กำรปฏิบัติหลังเกิดภัย 

 
  การปฏิบัติหลังเกิดภัย (ฟ้ืนฟู) เป็นการด าเนินการภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัยบรรเทาลง 

หรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การด ารงชีวิต และสภาวะวิถี         ความเป็นอยู่ของชุมชนที่
ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนำให้ดีกว่ำและปลอดภัยกว่ำเดิม  (Build Back Better and Safer) 
เป็นไปตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (แผนภาพที่ ๕-๑) โดยการน าเอาปัจจัย
ต่างๆ ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเข้ามาช่วยในการฟื้นฟู ซึ่งหมายรวมถึงการซ่อมสร้าง (Reconstruction) 
และการฟ้ืนสภาพ (Rehabilitation)          โดยมีหลักการส าคัญของการฟื้นฟู ได้แก่ 

  กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ เพ่ือให้การด ารงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยไม่
จ าเป็นต้องพ่ึงพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 

  ผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ จึงจะเกิดกระบวนการยอมรับและ     มีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนต่างๆ ที่จะด าเนินการ 

  พิจำรณำควำมเสี่ยงต่อภัยในกำรฟื้นคืนสภำพและกำรสร้ำงใหม่เสมอ เพ่ือไม่ให้งบประมาณต้องสูญเสีย
ไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป 

 
แผนภำพที่ ๕-๑ : วงจรกำรจัดกำรสำธำรณภัยสู่กำรสร้ำงใหม่ให้ดีกว่ำและปลอดภัยกว่ำเดิม 

 
 
 

สร้างใหม่ให้ดกีว่าและปลอดภยักว่าเดมิ 
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   ในอดีตที่ผ่านมา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสาธารณภัยที่สามารถตอบสนองต่อการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การบริหาร
จัดการในภาวะฉุกเฉิน (การเผชิญเหตุ) และจัดการหลังเกิดภัย (การฟ้ืนฟู)              ซึ่งสถานการณ์สาธารณภัยในปัจจุบัน
นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในการจัดการสาธารณภัย โดยจากการจัดการสา
ธารณภัย (Disaster Management : DM) มาเป็นการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management : 
DRM) ให้ความส าคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster 
Risk Reduction : DRR) เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ การลงทุนในเรื่องลด
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยนอกจากจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสของสังคมในการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัยแล้ว ยังจะ
ส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย เน้นการฟ้ืนฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิมเพ่ือให้เกิ ดความ
ยั่งยืนตามวงจรการจัดการสาธารณภัยสู่การสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม          ตามแผนภาพที่ ๕-๑ 

 ๕.๑ กำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ประสบภัยและควำมเสียหำยเบื้องต้น 
             กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย ส ารวจความต้องการของผู้ประสบภัย
และความเสียหายเบื้องต้นภายในพ้ืนที่ประสบภัยจนถึงระดับครัวเรือน โดยวิเคราะห์ผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สาธารณภัยเพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความสามารถของผู้ประสบภัยในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้วยตนเอง ความต้องการ
ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก เช่น ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ าดื่ม การรักษาพยาบาล สุขอนามัยและการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูล เป็นต้น รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูล      การส ารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟูและก าหนดกรอบ
แนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๕.๑.๑ ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายระบบสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณ  ประโยชน์ต่างๆ 
จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟูและก าหนดกรอบแนวทาง
ในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         ๕.๑.๒ อบต.แวงน้อย ส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังการเกิด         สาธารณภัย 
ดังนี้ 
         (๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
         (๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน      การช่วยเหลือ
จากภายนอก 
         (๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุของชุมชน ความอ่อนแอ หรือความ
ล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
         ๕.๑.๓ ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย    ควรส ารวจ
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
         (๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย เช่น ด้านอาหาร การเงิน สิ่งของเครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ 
สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพ และองค์ความรู้ (การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สุขาภิบาล ฯลฯ) โดยให้ค านึงถึงการ
ฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 
         (๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย เช่น ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล สิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น 
         ๕.๑.๔ กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย จัดตั้งคณะท างานประสานกับ
ชุมชน/หมู่บ้าน ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือ และความต้องการเบื้องต้นของผู้ประสบภัย
โดยเร็ว 
         ๕.๑.๕ ด าเนินการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสียหายในเบื้องต้น โดยงบประมาณที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ กรณีที่เกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากงบกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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           ๕.๑.๖ รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและแนวทางการฟ้ืนฟูไปยัง  กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอและจังหวัด เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงสร้าง 
พ้ืนฐานที่ได้รับความเสียหาย (คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอ  (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)) 
      การประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับการตอบสนอง
ความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักมาตรฐาน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สตรีมี
ครรภ์ และผู้พิการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ๕.๒ กำรฟื้นฟู 
       มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
       ๑. แจ้งให้ชุมชนและหมู่บ้าน ส ารวจความเสียหายของระบบสาธารณูปโภคและ        สิ่ ง

สาธารณประโยชน์ต่างๆ จนถึงระดับครัวเรือน รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลการส ารวจความเสียหาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการฟ้ืนฟู 
และก าหนดกรอบแนวทางในการสร้างคืนใหม่ได้อย่างเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ 

       ๒. อบต.แวงน้อย ส ารวจประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัย ดังนี้ 
   (๒.๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
  (๒.๒) ข้อมูลด้านความเสียหายจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน        การช่วยเหลือ

จากภายนอก 
  (๒.๓) ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญเหตุชุมชน ความอ่อนแอ    หรือความ

ล่อแหลมต่อสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 
๓. ส ารวจและประเมินความจ าเป็นในการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์สาธารณภัย ดังนี้ 
   (๓.๑) ข้อมูลการฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร การเงิน 

สิ่งของ เครื่องใช้ ที่พักพิง สุขภาพ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ และองค์ความรู้   การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน 
สุขาภิบาล เป็นต้น โดยให้ค านึงถึงการฟ้ืนฟูกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้ป่วย และผู้พิการ) ที่ได้รั บ
ผลกระทบจากสาธารณภัยเป็นพิเศษ 

   (๓.๒) ข้อมูลการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย ควรมีรายละเอียดในแต่ละด้าน เช่น ที่อยู่อาศัย การศึกษา 
การดูแลสุขภาพ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกษตรกรรม การชลประทาน การขนส่ง การสื่อสาร อุตสาหกรรม ระบบสุขาภิบาล  เป็น
ต้น 

๔. อบต.แวงน้อย จัดทีมประเมินความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือ  โดยประสานกับ
อ าเภอแวงน้อย และจังหวัดขอนแก่น ให้ตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย การให้ความช่วยเหลือและความต้องการ
เบื้องต้นของผู้ประสบภัยโดยเร็ว 

๕. ประสานการปฏิบัติกับอ าเภอ ให้ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ให้เร่งส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเร็ว           เพ่ือพิจารณาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด และรายงานผล   การส ารวจความเสียหายจากภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพ่ือพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

๖. ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าวงเงินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจอนุมัติ ให้ส่งเรื่องให้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเสนอขออนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย        จากวงเงินงบกลางรายการ
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นจากคณะรัฐมนตรี 

๗. รายงานสรุปการประเมินความเสียหายและความจ าเป็นในเบื้องต้น ให้ผู้อ านวยการอ าเภอ ผู้อ านวยการ
จังหวัด ผู้อ านวยการกลาง ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ                  และนายกรัฐมนตรีทราบ
ตามล าดับ 
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๕.๒.๑ กำรฟื้นฟูระยะสั้น 
        เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการค้นหา การบรรเทา และการช่วยเหลือได้ยุติลง เพ่ือสนอง

ความต้องการที่จ าเป็นของผู้ประสบภัย ธุรกิจ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในระยะเร่งด่วนหรือระยะสั้น รวมถึง 
การจัดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดอันตรายหรือสาธารณภัย  ซ้ าขึ้นอีก การประเมินความเสียหายของ
โครงสร้างพื้นฐาน การจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว และการให้บริการสาธารณะ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

       (๑) กำรสงเครำะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น 
   เป็นการฟ้ืนฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา ป้องกัน

ควบคุมโรค และการฟ้ืนฟูความแข็งแรงทางร่างกาย เป็นต้น รวมถึงการฟ้ืนฟูด้านสภาพจิตใจและ     จิตสังคมของผู้ได้รับ
ผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง        ตามความจ าเป็น โดยให้
โรงพยาบาลแวงน้อย เป็นหน่วยงายหลัก    และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑.๑) การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
           - แจ้งให้ชุมชน/หมู่บ้าน ส ารวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและความเสียหาย 

เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงตลอดจนส่งผู้ประสบภัยกลับภูมิล าเนา 
           - ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนในการ

สงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน    ในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
           - ให้ชุมชน/หมู่บ้าน จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน    ที่เสียหายไว้

เป็นหลักฐานเพ่ือการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการ
สงเคราะห์และฟ้ืนฟ ู

           - จัดให้มีการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่า    จะหายกลับมา
ด ารงชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งจัดการที่พักอาศัยชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัย   ในกรณีที่ต้องอพยพจากพ้ืนที่
อันตราย 

           - ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัวของผู้ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
กรณีที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสบภัยจนเสียชีวิตหรือไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้     โดยการให้ทุนการศึกษาแก่
บุตรของผู้ประสบภัยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และโดยการจัดหาอาชีพให้แก่บุคคลในครอบครัว 

           - เลี้ยงดูผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในระยะแรก เช่น ดูแลเด็กก าพร้า 
นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบภัย 

   (๑.๒) การป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทั้งคนและสัตว์ 
   (๑.๓) ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของประชาชนให้คืนสู่สภาพปกติ

โดยเร็ว 
   (๑.๔) รายงานข่าวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่อสาธารณชนให้ทราบสถานการณ์เป็น

ระยะๆ 
       (๒) กำรฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 
   เป็นการบูรณะที่อยู่อาศัย โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สา

ธารณภัยให้กลับสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ ควรให้ความส าคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน หากการบูรณะโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างหรือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ต้องฟ้ืนฟูให้ดีกว่าเดิม อาจต้องใช้เวลาและงบประมาณในการฟ้ืนฟู ควรก าหนดแผนงานไว้ในการฟื้นฟูระยะยาว
ต่อไป และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัยในระยะเริ่มต้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๒.๑) ท าความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพ้ืนที่ประสบภัย 
และขนย้ายขยะมูลฝอย 

   (๒.๒) ให้ อบต.แวงน้อย ที่เกิดเหตุ ด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย      ปรับสภาพภูมิ
ทัศน์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 
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   (๒.๓) กรณีที่ เกินขีดความสามารถของ อบต.แวงน้อย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ ด าเนินการฟื้นฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการที่ได้รับความเสียหาย ดังนี้ 
           - ทางหลวงแผ่นดินและเส้นทางคมนาคม 
    ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทอ าเภอบ้านไผ่ 
           - ระบบไฟฟ้า 
    ด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 
           - ระบบประปา 
    ด าเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 
   (๒.๔) ให้รื้อถอนซากปรักหักพัง และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐานและ

อาคารบ้านเรือนของผู้ประสบภัย เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป 
   (๒.๕) ซ่อมแซมสถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด โบราณสถาน สถานที่ราชการ 

สถานที่ท่องเที่ยว และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 
   (๒.๖) พ้ืนที่ประสบภัย เช่น การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบ     ความแข็งแรงของ

อาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค การจัดท าภูมิทัศน์ ด าเนินการโดยส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ส านักชลประทานที่ ๖ โครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕.๒.๒ กำรฟื้นฟูระยะกลำง/ระยะยำว 
        (๑) การฟ้ืนฟูระยะกลางเป็นการด าเนินการต่อเนื่องโดยการประสานและสนับสนุนชุมชนที่

ประสบภัย ฟื้นฟู หรือสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตขึ้นใหม่ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพ
ร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ประสบภัย โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

           - การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น ประปา ไฟฟ้า ระบบ
โทรคมนาคม เป็นต้น 

           - การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
               ให้กองคลังของ อบต.แวงน้อย เป็นหน่วยหลักในการฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมท่องเที่ยว และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของ อบต.แวงน้อย 

        (๒) ส าหรับการฟ้ืนฟูระยะยาว เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากระยะกลาง    ซึ่งอาจใช้เวลา
หลายเดือนหรือหลายปีนับจากหลังเกิดสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการกลับสู่สภาวะปกติ หรือให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องท าการส ารวจและจัดท าแผนโครงการ เพ่ีอวางแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกิดภัย ให้สามารถรองรับสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคตได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

          - ให้ อบต.แวงน้อย เป็นหน่วยหลักในการวางแผนและด าเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือให้มีความพร้อมรับมือและฟ้ืนกลับ
อย่างรวดเร็ว เป็นการด าเนินงานฟ้ืนฟูที่ต่อเนื่องจากการบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น  การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการ
วางแผนฟื้นฟู การระบุและติดตามการแก้ไขความขัดแย้งและการลดความแตกต่าง การประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในการวางแผน และการก าหนดการประสาน     ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ 

            - ให้มีการบูรณะและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับ     ความเสียหายใหม่
หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับ โดยชุมชนมีส่วนในการ
เสริมสร้างความถาวรยั่งยืนและความต้านทานต่อสาธารณภัยของที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ การฟื้นฟูท่ีอยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้าน
ที่อยู่อาศัยให้ผู้ประสบภัยหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นอีก 
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            - ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ ในการ

ด าเนินงานตอบโต้และฟ้ืนฟูที่เหมาะสม เพ่ือที่จะสงวน อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์       ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าหรือ
ปลอดภัยกว่าเดิม  

๕.๒.๓ กำรฟื้นฟูด้ำนต่ำงๆ 
       (๑) ด้ำนสุขภำพและกำรบริกำรสังคม 

        เป็นการเสริมสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการฟ้ืนกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วของ 
อบต.แวงน้อย ในการบริการด้านสุขภาพและการบริการด้านสังคมของบุคคลและชุมชน            ที่ประสบภัย ครอบคลุมถึง
การสาธารณสุข สุขภาพจิต และการบริการทางการแพทย์    โดยให้โรงพยาบาล แวงน้อย เป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการ 

       (๒) ด้ำนที่อยู่อำศัย 
          (๒.๑) บูรณะและก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ถูกท าลายและได้รับความเสียหายใหม่หรือพัฒนาที่

อยู่อาศัยถาวร เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่จะรองรับความต้องการของชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

          (๒.๒) ภารกิจสนับสนุนการฟ้ืนฟูที่อยู่อาศัยมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย หลังการเกิด
สาธารณภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสาธารณภัยที่จะเกิดข้ึนอีก กรณีท่ีเกินขีดความสามารถให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงสร้างพ้ืนฐานนั้นๆ ด าเนินการฟ้ืนฟู ซ่อมแซม และบูรณะโครงการ ที่ได้รับความเสียหาย และขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยเหนือขึ้นไปตามล าดับ ได้แก่ งบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกรม กระทรวง หน่วยงานนอก ภาครัฐ องค์กร
ระหว่างประเทศ หรืองบกลาง 
 

       (๓) ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
               (๓.๑) ขนย้ายขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษ 

  (๓.๒) วางแผนในการรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินทาง
ประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ บูรณะและปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมตามที่ชุมชนร้องขอ 

          (๓.๓) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทุกระดับรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็น
เครือข่ายให้สนับสนุนแผนงานและภารกิจส าคัญที่จะต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ     ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของ อบต.แวงน้อย ที่ก าหนดวิธีการที่จะใช้ทรัพยากรและสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองได้ตรงความต้องการของชุมชน
และเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



53 
บทท่ี ๖ 

กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ของ อบต.แวงน้อย ไปสู่กำรปฏิบัต ิ

 
 ๖.๑ แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของ อบต.แวงน้อย 

ไปสู่กำรปฏิบัติ 
        แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย พ.ศ. ๒๕๖4     ได้จัดท าขึ้นโดย

ใช้กรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๕๘และแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย การบูรณาการการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยง    จากสาธารณภัย ซึ่งการจะด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ พลเรือน ทหาร ต ารวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ/อาสาสมัคร และองค์การสา
ธารณกุศล และต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติไว้ใน 

        มำตรำ ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทา       สาธารณภัยใน
เขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ     ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่น 

        เพ่ือให้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย          พ.ศ. ๒๕๖4 ไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลและเป็นรูปธรรม โดยก าหนดผลการด าเนินงานของแต่ละภาคส่วน      ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย พ.ศ. ๒๕๖4 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี ๖-๑ : แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 
 
ล ำดับที่ กำรด ำเนินกำร หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 
๑ ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย พ.ศ. ๒๕๖4 รวมทั้ง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น  
ใน พ้ืนที่ ของตน เอง เพ่ือสร้างความตระหนักให้ ก านัน  ผู้ ใหญ่ บ้ าน 
อาสาสมัคร คนในชุมชน/ท้องถิ่นได้รับรู้  รับทราบ เข้าใจถึงระเบียบ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับสาธารณภัย และสร้างการมีส่วนร่วมของ         
ภาคประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่ 

- อบต.แวงน้อย 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๒ จัดให้มีการประชุมกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
อบต.แวงน้อย อย่างน้อยทุก ๒ เดือน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้เป็นกลไกและ
เวทีในการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภารกิจ
ด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม การร่วม
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ 

- อบต.แวงน้อย 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๓ มีส่วนร่วมกับอ าเภอแวงน้อย และจังหวัดขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเชื่อม
การท างานอย่างประสานสอดคล้อง โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
การด าเนินการกิจกรรม เช่น ร่วมส ารวจประเมินวิเคราะห์     พ้ืนที่เสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดภัย เป็นต้น 
 

- อบต.แวงน้อย 
- สนง.ปภ.สาขาพล 
- สนง.ปภ.จว.
ขอนแก่น 
- ศูนย์ ปภ. เขต ๖ 



ล ำดับที่ กำรด ำเนินกำร หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 ขอนแก่น 
๔ การจัดท าแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ อบต.แวงน้อย การร่วมฝึกการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยระดับต่างๆ เพ่ือทดสอบและฝึกความช านาญร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- อบต.แวงน้อย 
- สนง.ปภ.สาขาพล 
- สนง.ปภ.จว.  
ขอนแก่น 
- ศูนย์ ปภ. เขต ๖ 
ขอนแก่น 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๕ จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน
ภารกิจ เช่น งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัยในการ     
ใช้รถใช้ถนน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศล    
โดยให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
 

- อบต.แวงน้อย 
- ส านักงานจังหวัด
ขอนแก่น 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

๖ พิจารณาแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในพ้ืนที่ที่มุ่งเน้น
การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวมอย่างมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ ประกอบกับให้มีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   
ตามภารกิจของอ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่เป็น
กรอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป 
 

- อบต.แวงน้อย 
- ส านักงานจังหวัด
ขอนแก่น 
- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก า ร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 

๗ ให้ความรู้แก่ภาคี เครือข่ายที่ เกี่ยวข้องทั้ งด้านวิชาการและการปฏิบัติ    
สร้างองค์ความรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายทั้งระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และระดับพื้นท่ี 
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเป็นกรอบปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่
ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อบต.แวงน้อย 

- อบต.แวงน้อย 
- สพป เขต ๓  
- สพม เขต ๒๕ 

๘ - อบต.แวงน้อย 
 

๙ การติดตามและประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ         
ทั้งส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ การก าหนดให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ให้ผู้อ านวยการจังหวัดเพ่ือรายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการกลางและ
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทราบเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งการติดตาม

- อบต.แวงน้อย 
- สนง.ปภ.สาขาพล 
- สนง.ปภ.จ.  
  ขอนแก่น 



ล ำดับที่ กำรด ำเนินกำร หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

และประเมินผลการน าแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย อบต.แวงน้อย ไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงกลางแผนและ      ปลาย
แผน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางปรับปรุงแผนฯ 
 

- ศูนย์ปภ.เขต ๖ 
- ส านักงานจังหวัด 
  ขอนแกน 

 
๖.๒ กำรติดตำมและประเมินผล 

          เป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการก ากับควบคุม เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและหรือ
ประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้องก าหนดดัชนีการติดตาม
ประเมินผลเพ่ือเป็นเกณท์ในการพิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้นั้นบรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณท์หรือดัชนี
ที่ก าหนด ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการ
ด าเนินการ โดยใช้ดัชนีประเมินว่าการด าเนินการใกล้ถึงเป้าหมายที่ก าหนดแค่ไหนเพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์
เพ่ิมเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความส าเร็จและความล้มเหลวดังกล่าวได้ ท าให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทาง
ด าเนินการต่อไปได ้
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        ๖.๒.๑ แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       ๖.๒.๒ หน่วยงำนและภำคีเครือข่ำยด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
        ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักใน

การด าเนินงานตามแนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ  โดยให้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล
ภาพรวมที่บรรลุผลตามเป้าหมายการจัดการสาธารณภัย ประเมินผลกระทบ      การขับเคลื่อน และสรุปภาพรวมการติดตาม
และประเมินผลให้ผู้อ านวยการอ าเภอเพ่ือรายงานผลต่อไปยังผู้อ านวยการจังหวัด ผู้อ านวยการกลางและผู้บังคับบัญชาระดับ
เหนือขึน้ไปทราบ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง   แนวทางการด าเนินงานต่อไป 

        การจัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 
อบต.แวงน้อย ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายการจัดการสาธารณภัยของ  อบต.แวงน้อย ให้มีประสิทธิภาพ
ยกระดับไปสู่มาตรฐานตามหลักสากล ตลอดจนน าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกัน 

 

ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โดยสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย แนวทางการผลักดันประเด็นส าคัญไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งแผนงาน/
โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย แล้วก าหนดประเด็นและตัวช้ีวัด การประเมินแหล่งข้อมูล     
เพื่อประกอบการวิเคราะห์ประเมินผลให้สะท้อนกระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ 

รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการติดตามและประเมินผล ได้แก่ (๑) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการส ารวจภาคสนาม 
การระดมความคิดเห็น และอื่นๆ รวมทั้งควรก าหนดเป้าหมายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและ (๒) ข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ประเมินผลและวเิคราะห์ข้อมลูตามหลักการที่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต.แวงน้อย
ก าหนดขึน้มา 

จัดท ารายงานสรุปผลภาพรวม และข้อเสนอแนะ 

น าเสนอรายงานสรปุผลให้ผู้บริหารระดับหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

น าผลการประเมินเสนอให้ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

พิจารณาผลักดันแผนงาน/โครงการการลดความเสีย่งจากสาธารณภยัสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี 
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แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย อ บ ต . 
แวงน้อย ต่อไป 

 ๖.๓ กำรวิจัยและพัฒนำ 
        เป็นกระบวนการของการศึกษา การเรียนรู้ และการค้นหาแนวคิด แนวทาง และวิธีปฏิบัติหรือ

สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการ รูปแบบการด าเนินงาน หรือระบบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่
เป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งการน าสิ่งที่ได้    มีการคิดค้นหรือค้นพบมาพัฒนา 
ออกแบบ เปลี่ยนแปลง ผลการด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน         และการบริการให้มีลักษณะรูปแบบใหม่ หรือการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถด าเนินการร่วมกับ   การติดตามและประเมินผล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้
กรอบการติดตามและประเมินผลในลักษณะของการทบทวนจากบทเรียนและการเรี ยนรู้ทั้งก่อนการด าเนินการ ระหว่าง
ด าเนินการ และเม่ือเสร็จสิ้น          การด าเนินการ โดยมีแนวทางการด าเนินการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

       (๑) อบต.แวงน้อย เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยและ
พัฒนาที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น าองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพ่ือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.แวงน้อย ให้
เหมาะสม 

       (๒) ศึกษาบทเรียนของเหตุการณ์สาธารณภัยส าคัญที่ผ่านมาของ อบต.แวงน้อย เพ่ือให้ทราบข้อมูล
ข้อเท็จจริงส าหรับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

       (๓) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learned) ของการเกิดสาธารณภัยครั้งส าคัญที่ผ่านมาของ อบต.แวง
น้อย  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

 ๖.๔ กำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของ อบต.แวงน้อย 
       พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ ก าหนดว่า ในกรณีที่

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ก าหนดไว้ในแผนต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
เปลี่ยนแปลงไป หรือแผนดังกล่าวได้ใช้ครบห้าปีแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนด าเนินการปรับปรุงหรือ
ทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

       ดังนั้น หาก อบต.แวงน้อย ได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อบต.แวงน้อย  พ.ศ. ๒๕๖4 และได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน หรือมีสถานการณ์สา
ธารณภัยที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผน หรือมีการวิจัยและพัฒนา พบข้อบกพร่อง  หรือมีนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่ทันสมัยและเหมาะสม ให้ อบต.แวงน้อย พิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อบต.แวงน้อย พ.ศ. ๒๕๖4 ได้ตามความเหมาะสมทุกปี 
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